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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 5
รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ตามพื้นที่เป้าหมาย จานวน 7 แห่ง
การดาเนินการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการลงพื้น ที่
เพื่อติดตามและสังเกตการณ์ การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยคณะกรรมการกากับ ติดตาม และตรวจสอบผล
การด าเนิ น งานโครงการฯ และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพื้นที่เป้าหมาย จานวน
7 แห่ง ดังนี้
ที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการกากับ ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ
และเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสุ่มลงพื้นที่ ดังนี้
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 1
ในวัน ที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อ่าวนาง
และหมู่เกาะต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามและสังเกตการณ์ จานวน 8 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 2
ในวัน ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
จานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีม
ที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมือง
บริวารโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามและสังเกตการณ์ จานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้แทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สานักงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ผู้ แทน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 4
ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สามเหลี่ยมทองคา จังหวัด
เชี ย งราย โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมติ ด ตามและสั ง เกตการณ์ จ านวน 8 ท่ า น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ประเมินผลหน้าที่ 5-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สานัก งานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 5
ในวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมติดตามและสังเกตการณ์ จานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สานัก งานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 6
ในวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ พื้นที่จังหวัดสงขลาและด่านสะเดา โดยมี
ผู้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมติดตามและสั งเกตการณ์ จานวน 7 ท่าน ประกอบด้ว ย ผู้ แทน
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สานัก งานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 7
ในวั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ
และท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมติ ด ตาม
และสั งเกตการณ์ จ านวน 9 ท่าน ประกอบด้ว ย ผู้ แทนคณะกรรมการเจ้ า หน้ า ที่
ส านั ก งานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว
แห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
ผลการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามและสั ง เกตการณ์ ก ารส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตามพื้นที่เป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ท าโครงการและให้ ก ารตอบรั บ
ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงถึงความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการ
ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก าร เป็ น ผลของการรั บ รู้ แ ละประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ ก าร
ในสิ่งที่นักท่องเที่ยวรับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ประเมินผลหน้าที่ 5-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 1
1) นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3) นายอัศฐา ไชยานุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) นางสาวกุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6) นางนิธินาถย์ พรกมลเจริญสุข พยุหนิกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์

นักวิจัยอาวุโส
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

8) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ประเมินผลหน้าที่ 5-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 2
1) นางอนัญญา แก่นแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3) นางสาวชญาณัณณ์ ธรรมศร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) นางนิธินาถย์ พรกมลเจริญสุข พยุหนิกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์

นักวิจัยอาวุโส
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

6) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

7) นางสาวพรพิมล ขาเพชร

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 3
1) นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) นางสมทรง สัจจาภิมุข

รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตฯ คณะกรรมการกากับ

3) นางอนัญญา แก่นแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) นายอัศฐา ไชยานุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์

นักวิจัยอาวุโส
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

8) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ประเมินผลหน้าที่ 5-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 4
1) นางสมทรง สัจจาภิมุข

รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตฯ คณะกรรมการกากับ

2) นางอนัญญา แก่นแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3) นายอัศฐา ไชยานุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) นางสาวกุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์

นักวิจัยอาวุโส
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

8) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ประเมินผลหน้าที่ 5-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 5
1) นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์

นักวิจัยอาวุโส
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

5) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

6) นางสาวพรพิมล ขาเพชร

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ประเมินผลหน้าที่ 5-7

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.6 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 6
1) นางสมทรง สัจจาภิมุข

รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตฯ คณะกรรมการกากับ

2) นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3) นายอัศฐา ไชยานุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์

นักวิจัยอาวุโส
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

6) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

7) นางสาวพรพิมล ขาเพชร

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ประเมินผลหน้าที่ 5-8

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.7 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 7
1) นางสาวยุวดี นิรัตน์ตระกูล

ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน กองวิจัยการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

2) นางอนัญญา แก่นแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3) นางสาวกุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์

นักวิจัยอาวุโส
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

6) นายอิสระ อะนา

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

7) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

8) นางสาวพรพิมล ขาเพชร

นักวิจัย
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดบริษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ประเมินผลหน้าที่ 5-9

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 6
รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพื่อประเมิ นผลความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยวที่สะท้ อนถึ งปั จจั ยหรื อแรงผลั กดั นในการเดิ นทาง
มาท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและเดิ น ทางมาประเทศไทย มี ฐ านข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วด้ า นทั ศ นคติ
และความคาดหวั ง ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วไทย และพฤติ ก รรมและความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม เพื่อจะได้นาข้อมูลผลการสารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ประโยชน์
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะกลุ่ ม ตลาดและตามความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ จึ ง ได้ จั ด ท ารู ป แบบ
โครงสร้ างฐานข้อมู ล และรู ปแบบรายงานของฐานข้ อมู ล ทั ศนคติ ความพึ งพอใจ และพฤติ กรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้


กรอบการประมวลผล

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

10 จังหวัด (นาเสนอเป็นรายจังหวัด)
1) กรุงเทพมหานคร
2) จังหวัดชลบุรี
3) จังหวัดภูเก็ต
4) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5) จังหวัดกระบี่
6) จังหวัดเชียงใหม่
7) จังหวัดสงขลา
8) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9) จังหวัดพังงา
10) จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพรวมประเทศ (ประมวลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ของแต่ละจังหวัดในปี 2558)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัดส แมเนจเม้นท์ จากัด

Satisfaction (Q15) /
Dissatisfaction(Q16)
CROSS TAB
CROSS TAB
Profile /
First Visit /
Own
Others
Revisit
arrangement/
Semi-FIT /
By travel agent
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ประเมินผลหน้าที่ 6-1

หมายเหตุ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(ประมวลผลรวมของจังหวัดที่สารวจและอยู่ในเขตฯ)
1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
(เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา)
2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
(นครราชสีมา บุรีรมั ย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
และอุบลราชธานี)
3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด)
4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง)
5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
(สุโขทัย พิษณุโลก กาแพงเพชร และตาก)
6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้าโขง (จังหวัดเลย
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ)
รายด่าน
1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ภาพรวมด่าน (ประมวลผลรวมโดยการหาค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักรายด่านด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เข้าออกในแต่ละด่านในปี 2558)
ประเทศหลัก
1) จีน
2) ญี่ปุ่น
3) เกาหลี
4) อินเดีย
5) สหราชอาญาจักร
6) สหรัฐอเมริกา
7) เยอรมัน
8) สิงคโปร์
9) ฝรั่งเศส
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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√
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√
√
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การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

10) ฮ่องกง
ภูมิภาค
ASEAN
East Asia
South Asia
Middle East
Europe
America
Africa
Oceania
ตลาดเฉพาะ (ดูจากวัตถุประสงค์ ข้อ 8 แบบสอบถาม)
กลุ่ม MICE (Meeting/ Incentive/ Convention/
Exhibition)
กลุ่มกีฬา (Sport activity)
กลุ่มสุขภาพ (Health & Medical Treatment)
ตลาดเฉพาะ (จาก Profile)
กลุ่มผูส้ ูงอายุ (55 ปี ขึ้นไป)
กลุ่มสตรี
กลุ่มรายได้สูง (USD40,000 ต่อปี)
กลุ่มความถีก่ ารเดินทางมาประเทศไทย
First Visit
Re-visit
กลุ่มรูปแบบการจัดการเดินทาง
Own arrangement
Semi-FIT
By travel agent

Satisfaction (Q15) /
Dissatisfaction(Q16)
CROSS TAB
CROSS TAB
Profile /
First Visit /
Own
Others
Revisit
arrangement/
Semi-FIT /
By travel agent
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

หมายเหตุ

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

หมายเหตุ การประมวลผลตามตารางข้างต้นเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล และเพื่อการนาเสนอเป็นตารางตัวเลขในภาคผนวก
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บทที่ 7
สรุปผลการสารวจและข้อเสนอแนะ
การส ารวจทั ศนคติ และความพึ งพอใจของนั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ เดิ นทางท่ อ งเที่ ยว
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ เดิ นทางท่ องเที่ ยวในประเทศไทย รวมทั้ งจั ดท าข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย แนวทางการทบทวน
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาการท่ องเที่ ยวของประเทศ และการปรั บแนวทางการพั ฒนาการท่ องเที่ ยว
ให้ สอดคล้ องกั บพฤติ กรรมและความต้ องการของนั กท่ องเที่ ยวแต่ ละกลุ่ ม และตามความต้ องการ
ของแต่ละพื้นที่ โดยดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในหลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก จานวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่
เชี ยงใหม่ สงขลา พระนครศรี อยุ ธ ยา พั งงา และสมุ ท รปราการ จั งหวั ดที่ เป็ นตั ว แทนเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ ยวอารยธรรมล้ านนา จ านวน 1 จังหวัด คือ เชียงราย จังหวัดที่เป็ นตั วแทนเขตพั ฒนา
การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ จานวน 1 จังหวัด คือ นครราชสีมา จังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนา
การท่ องเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก จ านวน 1 จั งหวั ด คื อ ตราด จั งหวั ดที่ เป็ นตั ว แทนเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก จานวน 2 จังหวัด คือ เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่เป็นตัวแทน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม จานวน 1 จังหวัด คือ สุโขทัย และจังหวัดที่เป็นตัวแทน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง จานวน 1 จังหวัด คือ มุกดาหาร นอกจากนี้ยังดาเนินการ
สารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก จานวน 6 ด่าน ได้แก่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศ
ยานนานาชาติ เชี ย งใหม่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื องสะเดา และด่ านตรวจคนเข้ าเมื องหนองคาย โดย
ดาเนินการสารวจระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้นจานวน 6,912 ตัวอย่าง ผลสารวจโดยสรุป ดังนี้
1. สรุปผลการสารวจ
1.1 ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชายเล็ ก น้ อ ย (ร้ อ ยละ 5 3.0
ต่อร้อยละ 47.0) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 44.7) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เป็ น ส่ ว นใหญ่ (ร้ อยละ 57.6) ประกอบอาชีพ หลากหลาย และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับ น้อยกว่า
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปีมากที่สุด (ร้อยละ 33.8) โดยมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56.5) เดินทางมา
จากภูมิภาคเอเชีย
1.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาตินิ ย มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศเฉลี่ ย ปี ล ะ 2.79 ครั้ ง
และมีวันพักเฉลี่ย 12.05 วัน/ครั้ง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.4) มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประเทศไทย
เพื่ อ ท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นเป็ น หลั ก ทั้ ง นี้ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของไทยเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการดึ ง ดู ด
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติจะค้นหาข้อมูล
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นทางสื่ อ เว็ บ ไซต์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด รวมทั้ ง การได้ รั บ ค าแนะน า
จากเพื่อน/ญาติที่เคยมาประเทศไทยแล้ว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 7 2.4)
จัดการเดินทางด้วยตนเอง ด้วยการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.1) รูปแบบการเดินทางจะมากันเป็น กลุ่มเล็กๆ (เฉลี่ย 4.58 คน) โดยมากัน
เป็นคู่ (2 คน) มากที่สุด (ร้อยละ 33.3) ซึ่งผู้ร่วมเดินทางจะเป็น ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน มากที่สุ ด
(ร้อยละ 77.5)
ในระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทยนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
คื อ เว็ บ ไซต์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในการค้ น หาข้ อ มู ล ต่ า งๆ รวมทั้ ง ซื้ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
และมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ จัดการเดินทางมาด้วยตนเอง
การให้บริการ wifi จึงมีความจาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 55.3) ชอบการท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
และชายหาด เนื่องจากประเทศไทยมีทะเลและชายหาดที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลกอยู่หลายแห่ง
อีกทั้งอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ (ร้อยละ 87.6) จนกรุงเทพมหานครได้รับการจัด
อัน ดับ เมืองที่ร้ านอาหารริ มทางดีที่สุ ดในโลกจาก 23 เมืองทั่ว โลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ
ที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 68.4) การท่องเที่ยวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ 51.6) การใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ (ร้ อ ยละ 43.8) การใช้ ชี วิ ต ยามค่ าคืน
(ร้อยละ 29.4) กิจกรรมผจญภัย (ร้อยละ 20.8) เป็นต้น ในขณะที่มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 32.3)
ชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ม่ ถึ ง ครึ่ ง (ร้ อ ยละ 42.0) มาประเทศไทยเป็ น ครั้ ง แรก
และมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58.0) ที่เคยมาประเทศไทยแล้ว โดยในภาพรวมมีวันพักเฉลี่ย 12.18 วัน
และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเดินทางสะดวกมากขึ้นสามารถเดินทางได้บ่อยครั้งขึ้น และในกลุ่ม
ที่มาซ้ามีวันพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 11.12 วัน ของครั้งที่ผ่านมาเป็น 11.23 วันของครั้งนี้ แสดงถึงความ
ประทับใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงทาให้กลับมาท่องเที่ยวซ้าและพักนานวันขึ้น ทั้งนี้ในภาพรวม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้อยู่ที่คนละ 26,316.06 บาท
และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากจานวนวันพักลดลงและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
1.3 ความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม ในภาพรวมนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระดับพึงพอใจอย่างมาก
และสูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ (ร้อยละ 86.6 ต่อร้อยละ 83.2) ปรับตัวดีขึ้นจากช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา (ร้อยละ 81.0 และ ร้อยละ 82.0 ในปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ) เนื่องจากหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ โดยมีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร
ทั้งในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและการให้บริการ มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการมากขึ้น
เช่น สนามบิน และด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเข้มงวดกวดขันจับกุมบริษัทนาเที่ยว
ผิดกฎหมาย มัคคุเทศก์เถื่อน ผู้บริการรถสาธารณะ รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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และจาก 19 ประเภทบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระเมิ น พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) 10 ประเด็น เช่น บริการเชิงสุขภาพ
มัคคุเทศก์ ประชาชน เป็นต้น ส่วนประเด็นที่เหลืออีก 9 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
มาก แต่มีคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยทุกประเภทบริการที่ประเมินมีความพึงพอใจสูงกว่า
ความคาดหวัง ยกเว้นสนามกอล์ฟ รวมทั้งคะแนนความพึงพอใจปรับตัวดีขึ้นในทุกประเภทบริการ
จากปี 2558 แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้คาดหวังไว้สูงมากนัก เมื่อได้รับบริการแล้วเกิด
ความพึงพอใจซึ่งแม้ไม่สูงมากนักแต่ก็สูงกว่าความคาดหวัง แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีความ
ประทั บ ใจต่ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เกื อ บทุ ก ประเภท โดยบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ สนามกอล์ฟ บริการรถโดยสารสาธารณะ และห้องน้า
สาธารณะ จากผลความพึงพอใจดังกล่ าว แสดงให้ เห็ นว่า แม้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่ส ารวจโดย
กรมการท่องเที่ยวจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
และมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว
แต่ บ ริ ก ารเหล่ า นี้ ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ควบคู่ ไ ปกั บ บริ ก ารอื่ น ๆ
ที่จาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ
ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยควรมีเป้าหมายพัฒนาไปสู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก เพื่อให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพอย่ า งมี ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ” ดั ง นั้ น
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนจึงจาเป็นต้องนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
ทั้งหมดมากาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผล
ให้กลับมาท่องเที่ยวอีก รวมทั้งการแนะนาบอกต่อซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และประหยัดงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มที่มาซ้า (Revisit) มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจพบว่ากลุ่มที่มาครั้ง
แรกมีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่ มาซ้า (Revisit) (ร้อยละ 87.0 ต่อ ร้อยละ 86.0) โดยทั้ง
2 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง แสดงให้เห็นว่าโดยรวมยังมีความประทับใจ เนื่องจากทั้ง
2 กลุ่มไม่ได้มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่สูงมากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทบริการ
พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มที่มาครั้งแรกต่อแต่ละประเภทบริการสูงกว่ากลุ่มที่ มาซ้าเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจไม่กลับมาอีก ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับปรุงบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น เพื่อให้ กลุ่มที่มาซ้า (Revisit) มีความพึงพอใจไม่ลดต่าลงกว่ามาครั้งแรก
เพื่อให้ส ามารถดึงดูดให้ก ลุ่มที่ มาซ้ากลับ มาท่องเที่ยวอีก ในอนาคต นอกจากนี้จากการพิจ ารณา
คะแนนความพึง พอใจของแต่ล ะประเภทบริก ารของทั้ง 2 กลุ ่ม พบว่า คะแนนความพึง พอใจ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
3) ความพึงพอใจของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติจ าแนกตามรู ปแบบการจั ด การ
เดินทาง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วย
ตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ นั้น มีความพึงพอใจ
ในระดับพึงพอใจอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของทั้ง 3 กลุ่มพบว่า กลุ่มที่จัดการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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เดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการ
เดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 88.8 ต่อ ร้อยละ
86.0 ต่อ ร้อยละ 86.0 ตามลาดับ) โดยทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวั ง แสดงให้เห็น
ว่าการอานวยความสะดวกของบริษัทนาเที่ยวสามารถสร้างความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
เนื่ องจากบริ ษัทน าเที่ย วได้มีการคัดเลือกผู้ ให้ บริการที่เหมาะสมกับราคา และมีการประสานงาน
ล่ ว งหน้ า กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง เป็ น ผู้ ด าเนิ น การให้ ใ นบางกรณี ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วรู้ สึ ก ได้ ว่ า
มีความสะดวก จึ งมีความพึงพอใจมากกว่า ในขณะที่กลุ่ มที่จัดการเดินทางด้ว ยตนเอง และกลุ่ ม
ที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ มีความพึงพอใจต่ากว่า เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องบริการด้วยตนเอง ต้องลองถูกลองผิด รวมทั้งต้องบริการตนเองทั้งหมด
ในทุ ก กระบวนการ ซึ่ ง อาจไม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกด้ ว ยสาเหตุ ต่ า งๆ เช่ น การรอคอย การสื่ อ สาร
กับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เป็นภารกิจของรัฐ
เช่น บริ การตรวจคนเข้าเมือง ศูน ย์ บ ริ การนักท่องเที่ยว เป็นต้น จะต้องเร่งพัฒ นาการให้ บริ ก าร
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว เปิดช่องทางการบริการด้วยตนเองโดยใช้ระบบอัตโนมัติให้มากขึ้น การจัดให้
มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารและการให้ บ ริ ก าร
ที่สร้างความประทับใจ เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในการพัฒ นาบริ การที่ส ามารถอานวยความสะดวกแก่นัก ท่องเที่ยวที่จัดการเดิ น ทาง
ด้วยตนเองมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มนี้ และปรับปรุงการให้บริการ
ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการพั ฒ นามาตรฐานบริ ก ารตามที่
กรมการท่ อ งเที่ ย วได้ จั ด ท ามาตรฐานไว้ แ ละหรื อ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ ใ นกรณี ข องบริ ก าร
ด้านสุขภาพ
4) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก มีดังนี้
(1) บริการเชิงสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.4)
(2) มัคคุเทศก์ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 87.4)
(3) ประชาชน (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 86.2)
(4) แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 86.2)
(5) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 85.8)
5) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรก มีดังนี้
(1) ห้องน้าสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 74.6)
(2) รถโดยสารสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 80.2)
(3) สนามกอล์ฟ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 81.0)
(4) บริการตรวจคนเข้าเมือง (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 81.4)
(5) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 81.4)
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1.4 ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.6) มีความประทับใจในการมาท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยกลุ่ ม นี้ จ ะกลั บ มาประเทศไทยอี ก ในระหว่ า ง 3 ปี ข้ า งหน้ า และกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.0) จะชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
1.5 ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามยุ ท ธศาสตร์ การท่ องเที่ ยวไทยปี 2558-2560 กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา
ได้ ก าหนดเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 5 เขต นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารก าหนดเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวเพิม่ เติมอีก 3 เขต เพื่อดาเนินการวางแผนพัฒนา ในระยะต่อไป
ในงานศึ กษาวิ จั ยนี้ ได้ มี การส ารวจในพื้ นที่ เขตพั ฒนาการท่ องเที่ ยวใน 6 เขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีส านใต้ เขตพัฒ นาการท่องเที่ย วฝั่ งทะเลตะวัน ออก เขตพัฒ นาการท่องเที่ยวฝั่ งทะเลตะวั น ตก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
โดยเลือกจังหวัดตัวแทนในแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง

จังหวัดตัวแทน
เชียงราย และเชียงใหม่
นครราชสีมา
ชลบุรี และตราด
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
สุโขทัย
มุกดาหาร

ผลการประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 6 เขตอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.8) โดยทุกเขตพัฒนา
การท่ อ งเที่ ย วนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก
และพบว่าเกือบทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจโดยรวมของประเทศ
ยกเว้น เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ งทะเลตะวันตก กับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้ านนา
ที่ความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ แต่ก็ไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่า โดยรวมแล้ว
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวบางแห่ง
ยังจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว พบว่า สิ่งที่โดดเด่นของเกือบทุกเขต
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว คื อ ประชาชน และสิ่ ง ที่ ทุ ก เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมี จุ ด อ่ อ นตรงกั น
ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ และศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวโดดเด่นมากที่สุด
ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก รองลงมา คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิ ถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าโขง ส่วนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอื่นๆ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ ยวและบริการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นค่อนข้างน้อย ดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน รวมทั้ง
ภาคประชาสังคม จะต้องร่วมมือกันพัฒนาเขตท่องเที่ยวภายใต้แผนพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างเข้มข้นจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายของแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
1.6 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
สหราชอาณาจั กร สหรั ฐ อเมริ กา เยอรมนี สิ งคโปร์ ฝรั่ งเศส และฮ่ องกง นั้ น จากการประเมิ น
ความพึงพอใจ พบว่า เกือบทุกประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ยกเว้น
ฮ่องกงที่มีความพึงพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ พบว่า มี เพียง
4 ประเทศที่มีความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักร
1.7 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยว
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาจากภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก
ยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจ
พบว่ า ทุ กภู มิ ภ าคมี ความพึ งพอใจในภาพรวมในระดั บพึ งพอใจอย่ างมาก และเมื่ อเปรี ยบเที ย บ
กับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.6) พบว่า มี 3 ภูมิภาคที่มีความพึงพอใจ
สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และอเมริกา ซึ่งเป็น
ตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุด
1.8 ความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มที่มาเพื่อเข้าร่วมประชุม/ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล/
สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า (MICE)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไมซ์
ในประเทศไทย หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ นั้น มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ร้อยละ 92.4)
กิจ กรรมที่นั กท่ องเที่ย วกลุ่ ม ไมซ์เ ข้ าร่ว มที่ส าคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การใช้บริการเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวทางประวัติสาสตร์ นั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
มีความพึงพอใจอย่างมากต่อ แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด บริการเชิงสุขภาพ (สปาและนวด
แผนไทย) การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก บริ ก ารภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร โดยจุ ด อ่ อ นซึ่ ง สะท้ อ น
จากคะแนนความพึ ง พอใจต่ า ได้ แ ก่ กิ จ กรรมผจญภั ย ห้ อ งน้ าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ
และบริการตรวจคนเข้าเมือง
1.9 กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์
นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติกลุ่ มที่มาเพื่ อใช้บริก ารเชิง สุ ขภาพ/บริ การทางการแพทย์
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.2)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริการเชิงสุขภาพ/บริการเชิงการแพทย์ ได้แก่ ความสะดวกในการ
เข้ า ถึ ง ความหลากหลาย อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ และความปลอดภัย อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
แก้ไข ได้แก่ สภาพภายในสถานบริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการบริการ wifi / internet
ในสถานบริการ
กิ จกรรมที่ นั กท่ อ งเที่ ยวกลุ่ มนี้ เข้ าร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แก่ การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ร ะลึ ก
และการรับประทานอาหารไทย จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม
ดังกล่าวข้างต้นในระดับพึงพอใจอย่างมาก
1.10 กลุม่ ที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 91.2)
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เ ข้ า ร่ ว มสู ง สุ ด ได้ แ ก่ การรั บ ประทานอาหารไทย
การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเลและชายหาด ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก มีความพึงพอใจระดับมาก เท่านั้น
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริการรถโดยสารสาธารณะ
และ ความปลอดภัย นั้น พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดั บมาก และพบว่าทุกประเภทบริการ
ยังมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
1.11 กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปี ขึ้นไป)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับถึงพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.2)
กิจ กรรมที่นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ มนี้ เ ข้า ร่ว มที่ส าคั ญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และบริการเชิงสุขภาพนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจอย่างมากต่อบริการเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็น
จุดแข็งในการส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว
อื่ น ๆ นั้ น มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก โดยในแต่ ล ะประเภทแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ บริ ก ารนั้ น
ยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า จึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ต่างๆ ที่เป็ น ที่ส นใจของนั ก ท่อ งเที่ย วกลุ่ มผู้ สู ง อายุ เพื่อสร้างความพึง พอใจและดึงดู ดให้ ก ลั บ มา
ท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
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1.12 กลุ่มผู้มีรายได้สูง (มีรายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มผู้มีรายได้สูงมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.8)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ และบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพนั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ มี ค วามพึ ง พอใจอย่ า งมาก
ต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการเชิงสุขภาพ
ซึ่ ง เป็ น จุ ด แข็ ง ในการส่ ง เสริ ม การตลาดกลุ่ ม มี ร ายได้ สู ง ในขณะที่ บ ริ ก ารภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร
และการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ร ะลึ ก นั้ น มี ค ะแนนความพึ ง พอใจในระดับ มากเท่ า นั้น จ าเป็ น ต้ อง
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบริ ก ารต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ สู ง เพื่ อ สร้ า ง
ความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง
1.13 กลุ่มสตรี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ร้อยละ 87.2)
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เ ข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
และชายหาด การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ระลึก และบริการเชิงสุขภาพ นั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจ
เพียงระดับอย่างมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น ยกเว้น การซื้อสินค้าและของที่ระลึก นั้นยังมีจุดอ่อน
ซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า
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2. ประเด็นที่ค้นพบในการสารวจครั้งนี้
2.1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(1) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
โดยเดิน ทางท่องเที่ย วบ่ อยครั้ งขึ้น และลดจานวนวันพักลง เนื่องจากราคาน้ามันลดลง ส่ งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง อีกทั้งสายการบินต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้เพิ่ม
จานวนเที่ยวบินมากขึ้น ทาให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน
(2) นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติมีแนวโน้มที่จะใช้สื่ อทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น เช่น
เว็ปไซต์ด้านการท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลด้านการท่อ งเที่ยว รวมทั้ง
ปัจจุบันได้มีแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ ทาให้สะดวกในการค้นหา
ข้อมูล นอกจากนี้ ยั งสามารถซื้อบริ การต่างๆ ผ่ านทางออนไลน์ทาให้ ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทนาเที่ยว
เหมือนแต่ก่อน
(3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดลดลง
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุทางทะเล
บ่อยครั้งทั้งที่จังหวัดกระบี่ และพัทยา ทาให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจานวนมาก ส่งผล
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ลดลงตามไปด้วย เช่น การดาน้า กิจกรรมผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เป็นต้น
(4) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมรั บ ประทานอาหารไทยเพิ่ ม มากขึ้ น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จนกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับที่ 1 เมืองที่อาหารริมทางดีที่ สุดจาก
23 เมืองทั่วโลก
(5) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยลดลง เนื่องจาก
จานวนวันพักลดลง รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ลดลง เช่น การซื้อสินค้าและของที่ระลึก กิจกรรม
ผจญภัย เป็นต้น เนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว
2.2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
(1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
เนื่ อ งจากหลายหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนได้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเกือบทุกประเด็นที่ประเมินมีคะแนนความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้น
มากกว่าปีที่ผ่านมา ยกเว้นประเด็นแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่เริ่มประเมินในปีนี้
(2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการเชิงสุขภาพติดอันดับ 1 ใน 5
ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อบริการด้านการท่องเที่ยวมาตลอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
(3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการห้ องน้าสาธารณะและบริ การ
รถโดยสารสาธารณะติดอัน ดับ 1 ใน 5 ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุ ดต่ อบริก ารด้านการท่ องเที่ ย ว
มาตลอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
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3. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
บริการด้านการท่องเที่ยว
1. ประชาชน

2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด

4. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

การดาเนินงานที่ผ่านมา
(1) กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
(2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
(3) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสินค้า/บริการ บนพื้นฐาน
ของมรดก และวัฒนธรรมท้องถิ่น
(4) การจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะธุรกิจพื้นฐาน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(1) เปิดอาคาร 2 สนามบินท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมือง
(2) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต
(3) การทาป้ายบอกทางภาษาจีน
(4) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภ่า
(5) การจัดทามาตรฐาน ICAO
(1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
(2) มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี
เพื่อการท่องเที่ยว
(3) Zoning จุดจอดเรือ จุดดาน้า
จุดจัดกิจกรรมทางน้า
(4) กาหนด Sea Lane และจากัด
ความเร็วเรือ
(5) ติดตั้งสัญลักษณ์ผู้ประกอบการ
ทางน้า
(6) ตรวจสอบใบอนุญาต
ผู้ประกอบการทางน้า
(7) ตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยของเรือ
(8) ตรวจสอบข้อมูลการประกันภัย
(9) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาล
และการกูภ้ ัย
(10) จัดระเบียนชายหาด
(1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
(2) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
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ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
(1) การส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย: ยิ้มแย้มเป็นมิตร ซื่อสัตย์
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีนาใจไมตรี
้
(2) การส่งเสริมให้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผ่าน Mobile Application

(1) เพิ่มประสิทธิภาพ Free Wifi
(2) เพิ่มบริการร้านค้า/ร้านอาหารให้หลากหลายขึ้น
(3) จัดพื้นที่สาหรับเป็นจุดพักผ่อนช่วงรอขึ้นเครื่อง
มีสนามเด็กเล่น มีวีดีทัศน์แสดงแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ เป็นต้น
(4) จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง
(5) จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ
(1) เพิ่มประสิทธิภาพ Free wifi
(2) การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้อง
CCTV ในพื้นที่เสี่ยง
(3) การดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ

(1) เพิ่มประสิทธิภาพ Free wifi
(2) การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้อง
CCTV ในพื้นที่เสี่ยง
(3) พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้สามารถบรรยาย
ประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้
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บริการด้านการท่องเที่ยว
5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การดาเนินงานที่ผ่านมา
(1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(2) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(3) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

6. บริษัทนาเที่ยว

(1) มาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยว
(2) มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว
ที่เป็นคนพิการและผูส้ ูงอายุ
(3) มาตรฐานการบริการรถตู้
ปรับอากาศสาหรับนักท่องเที่ยว
(4) มาตรฐานการบริการรถโดยสาร
เพื่อการท่องเที่ยว
(5) ตรวจสอบจับกุมบริษัทนาเที่ยว
ผิดกฎหมาย
(6) แก้ไขปัญหาบริษัทนอมินี
และทัวร์ผิดกฎหมาย
(1) มาตรฐานมัคคุเทศก์
(2) อบรมภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา
(3) อบรมทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
(4) ตรวจสอบจับกุมมัคคุเทศก์เถื่อน
(5) พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์

7. มัคคุเทศก์

8. สถานที่พกั แรม

9. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

10. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก

(1) มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท
(2) มาตรฐานที่พักแบบพานักระยะยาว
(3) มาตรฐานประเภทโรงแรม
(4) มาตรฐานประเภทที่พักตากอากาศ
(5) มาตรฐานประเภทบริการห้องชุด
(6) มาตรฐานประเภทเกสเฮ้าส์
(7) มาตรฐานอาเซียน
(1) มาตรฐานบริการอาหาร
เพื่อการท่องเที่ยว
(2) มาตรฐานเรือภัตตาคาร
(3) มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล
(4) มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล
ขนาดเล็ก
(5) มาตรฐานอาหารรถเข็นแผงลอย
(1) มาตรฐานการให้บริการในสถานที่
จาหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
(1) เพิ่มประสิทธิภาพ Free Wifi
(2) การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้อง
CCTV ในพื้นที่เสี่ยง
(3) การดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
(4) ปรับปรุงเส้นทางในการเดินทางมีสภาพพร้อม
ใช้งานปลอดภัย
(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บริษทั นาเที่ยวต่างๆ
จัดทามาตรฐานตามที่กรมการท่องเที่ยว
กาหนด
(2) ตรวจสอบจับกุมบริษัทนาเที่ยวผิดกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง

(1) จัดทาระบบฐานข้อมูลให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ค้นหา หรือขอใช้บริการได้โดยตรง
(2) พัฒนาทักษะของมัคคุเทศก์ให้มีความรู้
และการใช้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 2 ภาษา
อย่างต่อเนื่อง
(3) ป้องกันและปราบปรามมัคคุเทศก์เถื่อน
อย่างต่อเนื่อง
(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานพักแรมจัดทา
มาตรฐานตามที่กรมการท่องเที่ยวกาหนด
(2) เพิ่มประสิทธิภาพ Free Wifi
(3) พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับ
พนักงาน

(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ภตั ตาคาร/
ร้านอาหาร จัดทามาตรฐานตามที่
กรมการท่องเที่ยวกาหนด
(2) เพิ่มประสิทธิภาพ Free Wifi
(3) พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ให้กับพนักงาน
(1) พัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP
(2) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ 7-11

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บริการด้านการท่องเที่ยว

11. บริการเชิงสุขภาพ

12. กิจกรรมผจญภัย

13. ความปลอดภัย

การดาเนินงานที่ผ่านมา
(2) มาตรฐานการให้บริการในสถานที่
จาหน่ายของที่ระลึกประเภท
สินค้าอัญมณี
(3) มาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัยในศูนย์การค้า
เพื่อการท่องเที่ยว
(4) ตรวจสอบจับกุมร้านค้า
ที่หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว
(1) มาตรฐานการจัดการบริการ
ในสถานประกอบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
(2) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (น้าพุร้อนธรรมชาติ)
(3) ASEAN SPA Service Standard
(4) ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
(5) จัดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
(6) จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ จีน
และญี่ปุ่น
(7) อบรมสัมมนาผู้ประกอบการสปา
(1) มาตรฐานกิจกรรม Adventure Park
(2) มาตรฐานแพบริการ
เพื่อการท่องเที่ยว
(3) มาตรฐานการจัดกิจกรรม
ค่ายพักแรม
(4) มาตรฐาน แคนู-คายัด
(5) มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้าง
เพื่อการท่องเที่ยว
(6) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อนันทนาการ
(7) การจัดฝึกอบรมสัมมนา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
จัดกิจกรรมปางช้าง
เพื่อการท่องเที่ยว
(1) สายด่วน 1155 ตารวจท่องเที่ยว
เต็มใจให้บริการ
(2) จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
ทั่วประเทศ
(3) ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
(3) ตรวจสอบจับกุมร้านค้าที่หลอกลวง
นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

(1) พัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง
(2) ควบคุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(3) ป้องกันและปรามปราบการแอบแฝง
ขายบริการทางเพศ

(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการจัดทา
มาตรฐานตามที่กรมการท่องเที่ยวกาหนด
(2) พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ให้กับพนักงาน

(1) ตรวจสอบ พร้อมทั้งดูแลรักษากล้องวงจรปิด
ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
(2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในทุกแหล่งท่องเที่ยว
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันดูแล
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
หน้าที่ 7-12

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บริการด้านการท่องเที่ยว

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

15. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

16. รถโดยสารสาธารณะ

17. ห้องน้าสาธารณะ

การดาเนินงานที่ผ่านมา
(4) ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว
(5) อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว
(6) ติดตั้งกล้องวงจรปิด
(7) ติดตั้งไฟส่องสว่าง
(8) อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
(1) ระบบตรวจสอบ และคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า
(2) E-Fingerprint
(3) ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ
(4) พัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
(5) จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว
(1) มาตรฐานศูนย์บริการข้อมูล
สาหรับนักท่องเที่ยว
(2) อบรมภาษาจีนให้กับอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

(1) สายด่วน 1584 เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ
(2) ติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสาร
สาธารณะ
(3) จัดระเบียบการให้บริการ
(4) เพิ่มความเข้มข้นมาตรการพักใช้
และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
(5) มาตรการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่
(1) มาตรฐานห้องน้าสาธารณะ
เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล
(WC OK)
(2) มาตรฐานห้องน้าสาธารณะ
ของอาเซียน
(3) มาตรฐานห้องส้วมสาธารณะ
ระดับประเทศ (HAS)
(4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในจังหวัด
ท่องเที่ยวต่างๆ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง

(1) พัฒนาบุคลิกภาพให้ยิ้มแย้มเป็นกันเอง
กับนักท่องเที่ยว
(2) เพิม่ จุดบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยว
จานวนมาก
(3) เพิ่มจานวนบุคลากรให้เพียงพอ
(4) พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศหลักๆ
อย่างต่อเนื่อง
(1) เพิ่มจานวนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญทัว่ ประเทศ
(2) จัดทาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางออนไลน์ที่
สามารถเชื่อมโยงบริการกับหน่วยงานต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง
(3) พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการให้บริการ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
(5) พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศหลักๆ ให้กับ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
(1) บูรณาการหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการจัด
ระเบียบรถโดยสารสาธารณะกาหนดอัตรา
ค่าโดยสาร ความปลอดภัยนและความสะอาด
(2) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศหลักๆ
(3) พัฒนาแอปพลิเคชันให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ร้องเรียนทาง Smart Phone
(1) บูรณาการหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ห้องน้าสาธาณะในแหล่งท่องเที่ยว/
สถานบริการต่างๆ ให้เพียงพอ สะอาด
และปลอดภัย
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บริการด้านการท่องเที่ยว
18. สนามกอล์ฟ

การดาเนินงานที่ผ่านมา
(1) อบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ
ให้กับพนักงาน

19. แอปพลิเคชัน
ด้านการท่องเที่ยว

QR Code

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
(1) จัดทาฐานข้อมูลสนามกอล์ฟในแต่ละจังหวัด
ทั่วประเทศ และให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ผ่านทางออนไลน์
(2) จัดทา Rating สนามกอล์ฟเพือ่ ให้นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกใช้บริการตามต้องการ
(3) จัดระดับการให้บริการ (Service Level)
ตามระดับราคา
(4) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
(5) พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศหลักๆ
(1) ทาแอปพลิเคชันห้องน้าสาธารณะ
(2) ทาแอปพลิเคชันการให้ความช่วยเหลือต่างๆ

หน้าที่ 7-14
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4. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
(1) จั ง หวั ด ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาดควรเข้ ม งวดด้ า นความปลอดภั ย
ตามมาตรการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาดให้กลับคืนมา
(2) จั งหวัดที่มีแหล่ งท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์ควรให้ ชุมชนได้มีส่ ว นร่ว มในการรักษา
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ด้ า นการแต่ ง กายและการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น รวมทั้ ง การให้
การต้อนรับนักท่องเที่ยวตามวิถีไทย
(3) ในแต่ละจังหวัดควรจัดทาเมนูอาหารท้องถิ่นพร้อมกาหนดราคากลางให้นักท่องเที่ยวได้
ทราบ
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการบริการการท่องเที่ยว 19 ด้านของไทย ที่ได้มาจาก
ผลการสารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2559 ที่ควรปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้
(1) การให้บริการของประชาชน ได้แก่ การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
(2) การบริ การสนามบิน ได้แก่ ป้ายบอกทาง ความสะอาดและสิ่ งอานวยความสะดวก
ความเป็นมิตรของพนักงาน ประสิทธิภาพในการให้บริการ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ การให้บริการ
wifi และอินเทอร์เน็ต และควรมีร้านขายสินค้าและอาหารที่หลากหลาย
(3) บริ ก ารในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเลและชายหาด ได้ แ ก่ การให้ บ ริ ก าร wifi
และอินเทอร์เน็ต
(4) บริการสถานที่พักแรม ควรปรับปรุงสภาพภายในสถานที่พัก การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ของผู้ให้บริการ ความปลอดภัย การให้บริการ wifi และอินเทอร์เน็ต
(5) การให้บริการในการซื้อสินค้าและของที่ระลึก ได้แก่ ความสะดวกในการหาซื้อสินค้า
ความน่ าเชื่อถือ ในคุ ณภาพของสิ น ค้ า ความเหมาะสมของราคาสิ น ค้ าและบริ การ ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการให้บริการความสามารถในการสื่ อสารภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการ wifi และ
อินเทอร์เน็ต
(6) การให้บริการของภัตตาคาร/ร้านอาหาร ได้แก่ สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
คุ ณ ภาพของอาหาร ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการให้ บ ริ ก าร
การให้บริการ wifi และอินเทอร์เน็ต และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(7) การให้บริการเชิงสุขภาพ (สปาและนวดแผนไทย) ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการบริการ การให้บริการ wifi และอินเทอร์เน็ต
(8) การให้ บ ริ ก ารแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ การให้ บ ริ ก าร wifi
และอินเทอร์เน็ต
(9) การให้บริการสนามกอล์ฟ ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงสนามกอล์ฟ จานวนสนาม
กอล์ ฟ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการให้ บ ริ ก าร ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ความปลอดภัยและความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
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(10) ด้ า นความปลอดภั ย ได้แก่ การให้ ข้อ มูล สั ญ ญาณเตื อ นภัย การติดตั้งกล้ อง CCTV
ในแหล่งท่องเที่ยว และควรเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(11) การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ ปริมาณของรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการ
ความสะอาดและความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(12) บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง ได้ แ ก่ การใช้ ภ าษาในการให้ บ ริ ก าร และความรวดเร็ว
ในการให้บริการ
(13) การบริ ก ารกิ จ กรรมผจญภั ย ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร การใช้ ภ าษา
ในการให้บริการ ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(14) การบริ ก ารในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ได้ แ ก่ ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
และความปลอดภัย
(15) การให้บริการห้องน้าสาธารณะ ได้แก่ ความสะอาด ความพร้อมของห้องน้าสาธารณะ
ที่สามารถให้บริการได้ และความสะดวกในการเข้าถึง
(16) การให้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการใช้ภาษาต่างประเทศในการให้บริการ
(17) การบริ ก ารของมั ค คุ เ ทศก์ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มและความสามารถในการให้ บ ริการ
ของมัคคุเทศก์ การปราบปรามมัคคุเทศก์เถื่อนอย่างต่อเนื่อง
(18) การให้บริการแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดทาแอปพลิเคชันเฉพาะ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายภาษา และรูปแบบการบริการ อาทิ แอปพลิเคชัน หาห้องน้า
สาธารณะ แอปพลิเคชันให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น สถานพยาบาล ป้อมตารวจ อาหารฮาลาล
เป็นต้น
(19) การให้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้ า นความปลอดภั ย การพั ฒ นามั ค คุ เ ทศก์ ที่ มี ค วามรู้ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก าร การให้ บ ริ ก าร wifi
และอินเทอร์เน็ต
โดยสรุปผลจากการสารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถนามากาหนด
นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขา ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
(Gastronomy) ช๊อปปิ้ง การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด และมีประเด็นที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต ที่นิยมท่องเที่ยวโดยตนเอง (FIT) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ น
ในระบบการท่องเที่ยวไทย โดยการพัฒนาระบบ Free wifi ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรือบริการข้างต้น
นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะให้ มีการพัฒ นาการใช้ภาษาในการบริการเกือบทุกด้านมีความสอดคล้อง
กับนโยบายด้านการตลาดของไทยในปี พ.ศ. 2560 ที่เน้นการท่องเที่ยว Local experience
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Questionnaire No.


Survey Site………..……………...

Questionnaire for International Tourists
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports, has performed a survey of the tourists’
satisfactions for improving and developing the tourism in Thailand. Your opinions will be very beneficial for tourism
development of Thailand. Therefore, we would like to request for your kind cooperation to answer this questionnaire.
We would like to thank you in advance for your kind cooperation on this matter.

Part I General information
1. Country of residence ……………..………………………………/ Country of nationality………………………………………….
2. Number of time(s) for international travel per year ………. time(s) (average of C.E. 2014-2016) and the average length of stay
per trip ……...…. days (average of C.E. 2014-2016)
3. What is your type of entry when entering Thailand?
 1) Air
 2) Land

 3) Sea

4. Travel arrangement
 1) Own arrangement
 2) Semi-FIT
 3) By travel agent
In case of own arrangement, please specify how do you order these services.
Accommodation International
Travel
(1)
(2)

Domestic Travel Admission Ticket/
Activity ticket
(3)
(4)

1) Website Online
2) Foreign travel agency ordering (in your country)
3) Thai travel agency ordering (in Thailand)
4) Others, please specify ……….............................
5. How many accompanying person(s) are traveling with you? (Choose only one)

 1) Alone
 2) Family / relative / Friend, total …………person(s)
 3) Colleague / company, total ………… person(s)
 4) Others, please specify .............................................................., total ………… person(s)
6. How many times have you been to Thailand within the past 3 years (including this trip)? …………..…… time(s)
The average length of stay for the last trip ………….…..….. days and that for this trip ………………….. days
Questionnaire
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Part II Travel information / perception about Thailand
7. Do you plan to travel to other countries on this trip?
1) Yes, Continue to Q7.1, Q7.2
2) No, (Skip to Q8)
7.1 Please list the country (ies) you had visited before coming to Thailand (These countries must not be just a transit point.
You must have stayed and traveled in that country?)
7.1.1 How many day (s) did you stay in that country? (Length of stay)
7.1a Country …………………...….
7.1.1a Length of stay………days
7.1.2a Transport services by…….....

7.1b Country …….……………...….
7.1.1b Length of stay……days
7.1.2b Transport services by…….....

7.1d Country …………………...….
7.1.1d Length of stay………days
7.1.2d Transport services by…….....

7.1e Country……..……………...….
7.1.1e Length of stay……days
7.1.2e Transport services by…….....

7.1c Country ……….……………...….
7.1.1c Length of stay………days
7.1.2c Transport services by…….....
Thailand

7.2 Please list the country (ies) you plan to visit following Thailand, if any.
7.2.1 How many day (s) did you plan to stay in that country? (Length of stay)
Thailand

7.2a Country…………..……………
7.2.1a Length of stay……days
7.2.2a Transport services by…….....

7.2b Country ………………………..
7.2.1b Length of stay………days
7.2.2b Transport services by…….....

7.2c Country ……..……………….
7.2.1c Length of stay………days
7.2.2c Transport services by…….....

7.2d Country ……….………………
7.2.1d Length of stay……days
7.2.2d Transport services by…….....

7.2e Country ………….…………….
7.2.1e Length of stay………days
7.2.2e Transport services by…….....

8. Your main purpose of this visit to Thailand. (choose only one)
 1) Holiday purpose
 2) Business purpose
 3) Meeting/Incentive/Convention/Exhibition
 4) Visiting friends or relative
 5) Sport activity
 6) Shopping
 7) Honeymoon
 8) Health & Medical Treatment
 9) Meditation
 10) Training course / study
 11) Others, please specify…………………………………………………………
9. Please identify the first 5 most important factors for choosing Thailand for your travel destination
 1) Tourist Attractions
 10) Price / Promotion
 2) Event
 11) Movies
 3) Adventure
 12) Information Availability & Advertisement
 4) Sport Activities
 13) Safety / Security
 5) Shopping
 14) Authenticity (Local culture)
 6) Night life
 15) People Friendliness
 7) Food
 16) Country Image
 8) Medical / Health Service
 17) Discover Thainess Campaign
 9) MICE ; Meetings, Incentive, Conference, Exhibition  18) Others, please specify ……….................................
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10. Which destinations or activities which you visited or participated during this trip in Thailand? (You can choose more than 1
answer)
 1) Sea and beach

 2) Eco-Tourism(mountains, waterfall, safari, national park)

 3) Adventure travel (rafting, canoeing, mount climbing)

 4) Historical sites / City Tour

 5) Learn the way of local residents

 6) Medical treatment

 7) Spa & wellness

 8) Tasting Thai food

 9) Nightlife

 10) Theme Park / Entertainment

 11) National event / local event / local festival

 12) Diving / snorkeling

 13) Golfing

 14) Shopping

 15) Watch Thai Boxing

 16) Participate Thai Cooking Class

 17) Sport activity

 18) Other (Please specify) …........................

11. How much did you spend on this trip? (in Thailand only, not include international airfare) ……………………… (indicate
currency) per 1 person only
12. Before travelling to Thailand, from which source(s) that you obtained information about Thailand tourism?
(You can choose more than 1 answer)
 1) Tourism website
 4) Travel agency
 2) Social media, please specify………………
 5) Media (Publication, television, radio)
 3) Friend(s) / relative (s)
 6) Other, please specify ………………………………
13. During your travelling in Thailand, which source/media do you acknowledge the tourism information from?
(You can choose more than 1 answer)
 1) Tourism Website
 6) Television, please specify………………………….
 2) Social media, please specify……………..
 7) Radio, please specify……………………………….
 3) Relatives / Friends
 8) Tourist agencies / Tour counters
 4) Publication such as magazine, newspaper,
 9) People
Brochure, Poster etc.
 10) Other, please specify ………………………………
 5) Billboard
14. In this trip, which application software of the tourism information do you acknowledge from?
(You can choose more than 1 answer)
 1) Information based service
 3) Dynamic Package systems
 1.1) Tourism Authority of Thailand
 3.1) Accommodation App. (e.g. Agoda,
 1.2) Thailand Tourist Trips and Tips AR Book
Booking.com, Hostelworld, Expedia, Hotels.com,
 1.3) My Currency Exchange Rates Converter
HotelClub, Venere, Priceline, Yonderbound, Direct
 1.4) The Weather channel
With Hotel, Kayak, Trivago, HotelsCombined),
 1.5) Attractions website (e.g.Tripadvisor, Foursquare,
 3.2) Transportation App. (e.g. Sky scanner,
WiFi Map Pro)
Tripadvisor, Lonelyplanet, Virtualtourist,
 2) Facility for trip
Thailandee), please specify
 4) Other, please specify …..……………………………
 2.1) Google ( e.g. map, Translate, Earth, Scholar)
......................................................................................
 2.2) Chat (e.g. Line, Facebook, Skype, Viber, QQ Chat)
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Part III Satisfaction
15. Your opinion about travel and services in Thailand
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Service

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

1) Immigration service
1.1) convenience
1.2) communication
1.3) friendliness of workers
1.4) efficiency
1.5) overall Satisfaction of
Immigration service
2) Airport (please specify………………………………………………………)
2.1) signage
2.2) cleanliness
2.3) convenience
2.4) availability of food
2.5) availability of shopping
2.6) friendliness of workers
2.7) communication
2.8) wifi / internet
2.9) safety
2.10) efficiency
2.11) overall Satisfaction of Airport
3) Transportation by bus, taxi, train, etc (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
3.1) accessibility
3.2) cleanliness and comfort
3.3) communication
3.4) safety
3.5) efficiency of service
3.6) value for your money
3.7) overall Satisfaction of
transportation
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Service

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

4) Accommodation (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
4.1) accessibility
4.2) variety of choices
4.3) facilities
4.4) hygiene
4.5) communication
4.6) efficiency of service
4.7) safety
4.8) wifi / internet
4.9) value for your money
4.10) Overall Satisfaction of
accommodation
5) Restaurants (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
5.1) accessibility
5.2) variety of choices
5.3) hygiene
5.4) quality and taste of the food
5.5) communication
5.6) efficiency of service
5.7) wifi / internet
5.8) value for your money
5.9) overall Satisfaction of restaurants
6) Shopping (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
6.1) accessibility
6.2) varieties of shopping places
6.3) variety of merchandises
6.4) quality of merchandises
6.5) availability of local specialty
items/goods
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Service

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

6) Shopping (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces) (continue)
6.6) communication
6.7) efficiency of service
6.8) safety
6.9) wifi / internet
6.10) value for your money
6.11) overall Satisfaction of shopping
7) Sea and Beach (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
7.1) accessibility
7.2) variety of Choices
7.3) interesting
7.4) safety
7.5) wifi / internet
7.6) overall Satisfaction of destination
8) Eco-Tourism (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
8.1) accessibility
8.2) variety of Choices
8.3) interesting
8.4) safety
8.5) wifi / internet
8.6) overall Satisfaction of eco-Tourism
9) Historical Sites (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
9.1) accessibility
9.2) variety of Choices
9.3) interesting
9.4) safety
9.5) wifi / internet
9.6) overall Satisfaction of historical
Sites
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Service

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

10) Adventure (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
10.1) accessibility
10.2) varieties of choices
10.3) exciting
10.4) communication
10.5) efficiency of service
10.6) safety
10.7) value for your money
10.8) overall Satisfaction of adventure
11) Golf Courses (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
11.1) accessibility
11.2) varieties of choices
11.3) communication
11.4) efficiency of service
11.5) safety
11.6) value for your money
11.7) overall satisfaction of Golf courses
12) Wellness (Spa/Tradition Massage/etc.)
(Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)

12.1) accessibility
12.2) variety of choices
12.3) convenience (equipment and
facilities)
12.4) hygiene
12.5) communication
12.6) efficiency of service
12.7) safety
12.8) wifi / internet
12.9) value for your money
12.10) overall satisfaction of wellness
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Service

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

13) Travel Agents (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
13.1) variety of choices
13.2) communication
13.3) efficiency of service
13.4) value for your money
13.5) overall satisfaction of travel agents
14) Public restrooms (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
14.1) availability
14.2) hygiene
14.3) overall satisfaction of public
restrooms
15) Tourist Information / Visitor center
(Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)

15.1) accessibility
15.2) efficiency of service
15.3) helpfulness of information
provided
15.4) communication
15.5) overall satisfaction of Tourist
Information / Visitor center
16) Guide (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
16.1) friendliness
16.2) honesty
16.3) communication
16.4) knowledge
16.5) overall satisfaction of guide
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Service

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

17) People (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
17.1) friendliness
17.2) honesty
17.3) communication
17.4) overall satisfaction of people
18) Safety (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
18.1) Installing CCTV in tourist
attraction (crime prevention
measure)
18.2) Staff/volunteer services
18.3) Safety information providing
(warning signs)
18.4) overall satisfaction of safety
19) Tourist Application for Travelling in Thailand (Overall evaluation for survey at airport & border crossing points / Provincial evaluation for
survey in targeted provinces) Please identify the first 3 most Application (1)……………………… (2)…………………………… (3)………………………

19.1) availability
19.2) accuracy of information
19.3) helpfulness of information
provided
19.4) overall satisfaction of tourist
application
Overall Satisfaction of travel and
Services during this trip
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16. The following makes you dissatisfaction.
Travel Services
Dissatisfaction
 1) Immigration service
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 2) Airport
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 3) Transportation by bus, taxi, train
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 4) Accommodation
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 5) Restaurants
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 6) Shopping
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 7) Sea and Beach
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 8) Eco-Tourism
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 9) Historical site
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 10) Adventure
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 11) Golf Courses
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 12) Wellness
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
(Spa / Tradition Massage / etc.)
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
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16. The following makes you dissatisfaction. (continue)
Travel Services
Dissatisfaction
 13) Travel agents
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 14) Public restrooms
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 15) Tourist Information / Visitor center  1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 16) Guide
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 17) People
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 18) Safety
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 19) Tourist Application
 1) accessibility  2) safety  3) accuracy  4) Other, please specify ……..…
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
17. During your travel in Thailand, do you ever encounter any dishonesty of any service provider/any merchandizer of
product/service?
 1) No
 2) Yes, please explain………………………………………………………………………………………
18. Will you come back to Thailand in next 3 years?
 1) Yes
 2) Not sure
 3) No, because……………………………………………
If you will come back to Thailand in the next 3 years, please provide your reasons (the most 3 important reasons)
 1) Tourist Attractions  2) Adventure  3) Sport Activities  4) Shopping  5) Night Activities
 6) Food  7) Medical / Health Service  8) Price / Promotion  9) Information Availability & Advertisement
 10) Safety / Security  11) Authenticity (Local culture)  12) People Friendliness  13) Country Image
 14) Discovery Thainess Campaign  15) Others, please specify ……….................................
19. Problems that you had during the trip in Thailand ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Questionnaire
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20. Recommendation / requestment (s) for further improvement on the following matters
1) Tourism destination………………………………………………………………………………………………….…………….…..
2) Tourism professional…………………………………………………………………………………………………….……….……
3) Product/Services………………………………………………………………………………………………………………….……
4) Tourism management…………………………………………………………………………………………………………..….…..
5) Thainess………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Others………………………………………………………………………………………………………………………………….
21. Will you introduce your friend(s)/relative(s)/acquaintance(s) to travel to Thailand?
 1) Yes, because………………………………………………………………………………………………………………………
 2) No, because…………………………………………………………………………………….………………………………….
Part IV Personal information
22. Gender

 1) Male

23. Years of age
 1) 15-24

 2) 25-34

 2) Female
 3) 35-44

 4) 45-54

 5) 55-64

6) 65 and over

24. Occupation
 1) Professional  2) Administrative and Managerial  3) Clerical, Salesmen and Commercial Personnel
 4) Laborer, Daily worker and Service workers  5) Agricultural worker  6) Government and Military Personnel
 7) Housewife / Unpaid Family Workers  8) Student and Children  9) Retired  10) Unemployed
 11) Other (Please specify)..........................................
25. Education
 1) Under bachelor degree

 2) Bachelor degree

 3) Higher than bachelor degree

26. Annually income
 1) Less than US$ 20,000

 2) US$ 20,000-40,000

 3) US$ 40,001-60,000

 4) US$ 60,001-80,000

 5) US$ 80,001 and above

 6) No Income

Interviewee………………………………………………...……………..…….............Date ………………………….……………..
On behalf of the Office of Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sport,
we would like to thank you for your time and your great contribution
Interviewer …………………………………………………………………………. Date of interview ………………………….……
Supervisor…………………………………………………………………………………………………………………………….….
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คู่มือการสารวจ
(ปฏิบัตงิ านภาคสนาม)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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1. ความเป็นมา
การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน
แต่ ล ะปี ส ามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศนั บ ล้ า นล้ า นบาท ซึ่ ง ล่ า สุ ด ในปี พ.ศ. 2558 (มกราคม
ถึง พฤศจิกายน) มีจานวนนักท่องเที่ยว 26.91 ล้านคน ขยายตัว 22.58% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
มี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว 1.28 ล้ า นล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 24.68% จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านล้านบาท เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 และเนื่องจากมีธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางไปท่องเที่ยวจนกลับถึงที่พักจึงทาให้มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เป็นจานวน
มาก ประกอบด้วยธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนาเที่ยวการเดินทางระหว่างประเทศ โรงแรมและที่พัก และธุรกิจรอง
ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร และการเดินทางในประเทศ นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ด้วย จึงทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ เห็นได้ว่า
เฉพาะธุร กิจ ที่พักแรมและร้ านอาหารมีการจ้างงานถึง 6.2 ล้ านคน รวมทั้งเป็นแหล่ งกระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในทุกภูมิภาค ดั งนั้ น จึ งเป็ น แนวทางหลั กในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเป็นนโยบายเร่งด่วนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญของทุกรัฐบาล
ที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
ดังนั้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดทา
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฯ เป็นครั้งที่ 3 โดยการสารวจข้อมูลใน
พื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวในประเด็นที่มีความพึงพอใจ เพื่อจะได้นาข้อมูลผลการสารวจข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการดาเนินการทบทวน
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สอดคล้อง
กั บ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะกลุ่ ม ตลาดที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามสถานการณ์
การท่ อ งเที่ ย วโลกและปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น ปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ก่ อ การร้า ย
และภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ทั้ ง ประเทศต้ น ทางและประเทศไทย ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งในการพั ฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงสะท้อนนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาว่า
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวนมากขึ้นทุกปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มีต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว สาหรับทาการประมาณความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับ
จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกสาคัญๆ ของประเทศ ประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจใน
ภาพรวมของประเทศ ประมวลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย และทัศนคติอื่นๆ ซึ่ง
ข้อมูลสถิติที่สาคัญได้จากการสารวจ ได้แก่
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1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
2) ปั จ จั ย และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและเดิ น ทางมาประเทศไทย
(Motivation) ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กเดิ น ทางมาประเทศไทย แหล่ ง รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
3) พฤติ ก รรมและประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Experience) อย่ า งน้ อ ยในประเด็ น ความถี่ ใ น
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะการเดิ น ทาง กิ จ กรรมที่ ท าและสถานที่ ที่ ไ ป และการรั บ รู้ ก ารส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยววิถีไทย
4) ทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย (Attitudes & Expectations)
5) ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction) ได้แก่ ความน่าสนใจของสถานที่
และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่างๆ สาหรับการท่องเที่ยว ความปลอดภัย
สิ่ งอานวยความสะดวกในการท่ องเที่ ย ว การวิเคราะห์ ความพึง พอใจเปรีย บเทียบกั บความคาดหวั ง และ
การวิเคราะห์ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศที่เดินทางมาล่าสุดหรือประเทศคู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
6) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
7) ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งน้ อ ยในประเด็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สินค้า กิจกรรมและบริการด้าน
การท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
8) แนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
9) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านต่างๆ อย่างน้อย
ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านบุคลากรท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด
3. ประโยชน์
1) หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ในการปรับนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาการท่ องเที่ย วของประเทศ และปรับแผนการตลาดประจาปี ให้ ส อดคล้ องกั บ พฤติ กรรมและ
ความต้องการของตลาดท่องเที่ยว
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น
4. คุ้มรวม
คุ้มรวมของการสารวจตามโครงการฯ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2559
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5. แผนการสุ่มตัวอย่างและการดาเนินการสารวจ
ส ารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนั กท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ ที่เดิน ทางท่ องเที่ ย ว
ในประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวนรวมไม่น้อยกว่า 6,250 ราย ซึ่งเน้นกลุ่ม
ตัวอย่างตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ส ารวจแหล่ งท่อ งเที่ย วที่ส าคัญ จานวนรวม 17 แหล่ ง โดยกระจายตัว อย่า งตามสั ด ส่ ว นของ
นักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแหล่งละไม่น้อยกว่า 250 ราย รวมไม่น้อยกว่า 4,250 ราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 17 แหล่ง
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง(คน)
1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-10
1.1) กรุงเทพมหานคร
ไม่น้อยกว่า 300
1.2) ชลบุรี
ไม่น้อยกว่า 300
1.3) ภูเก็ต
ไม่น้อยกว่า 300
1.4) สุราษฎร์ธานี
ไม่น้อยกว่า 300
1.5) กระบี่
ไม่น้อยกว่า 300
1.6) เชียงใหม่
ไม่น้อยกว่า 300
1.7) สงขลา
ไม่น้อยกว่า 300
1.8) พระนครศรีอยุธยา
ไม่น้อยกว่า 300
1.9) พังงา
ไม่น้อยกว่า 300
1.10) สมุทรปราการ
ไม่น้อยกว่า 300
รวม
ไม่น้อยกว่า 3,000
2) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (7 แห่ง)
2.1) ประจวบคีรีขันธ์
ไม่น้อยกว่า 250
2.2) เพชรบุรี
ไม่น้อยกว่า 250
2.3) ตราด
ไม่น้อยกว่า 250
2.4) เชียงราย
ไม่น้อยกว่า 250
2.5) นครราชสีมา
ไม่น้อยกว่า 250
2.6) สุโขทัย
ไม่น้อยกว่า 250
2.7) มุกดาหาร
ไม่น้อยกว่า 250
รวม
ไม่น้อยกว่า 1,750
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 4,250
การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการ Simple Random โดยการสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (เดินทาง
มาท่องเที่ยวในจังหวัดและพักค้างคืนในจังหวัดอย่างน้อย 1 คืน) อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
ทีส่ ารวจ
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2) สารวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-6 จานวนตัวอย่าง
รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่าง โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยวดังตารางที่ 2
และกาหนดให้กระจายตัวอย่างการสารวจนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งมี
จานวนการสารวจทั้งสิ้ น ไม่น้ อยกว่า 1,207 ตัวอย่าง โดยสารวจ 10 สัญชาติแรกตามสั ดส่ ว น
จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 10 สั ญ ชาติ แ รกของปี 2558 ที่ เ ดิ น ทางผ่ า นท่ า อากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 780 ตัวอย่าง และสารวจสัญชาติอื่นๆ ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิจานวนไม่น้อยกว่า 427 ตัวอย่าง (ตารางที่ 3) โดยมีแนวคิดการกระจาย
ตัวอย่างตามแผนภูมิภาพที่ 1
ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
(1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
(5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
(6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
รวม

จานวนตัวอย่าง (คน)
ไม่น้อยกว่า 1,207
ไม่น้อยกว่า 235
ไม่น้อยกว่า 259
ไม่น้อยกว่า 149
ไม่น้อยกว่า 86
ไม่น้อยกว่า 64
ไม่น้อยกว่า 2,000

ตารางที่ 3 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จาแนกตาม 10 สัญชาติแรก
ที่เดินทางผ่านสุวรรณภูมิ ปี 2558
สัญชาติ
จานวนตัวอย่าง (คน)
1) จีน
ไม่น้อยกว่า 292
2) ญี่ปุ่น
ไม่น้อยกว่า 90
3) เกาหลี
ไม่น้อยกว่า 75
4) อินเดีย
ไม่น้อยกว่า 69
5) สหราชอาณาจักร
ไม่น้อยกว่า 51
6) สหรัฐอเมริกา
ไม่น้อยกว่า 47
7) เยอรมัน
ไม่น้อยกว่า 43
8) สิงคโปร์
ไม่น้อยกว่า 42
9) ฝรั่งเศส
ไม่น้อยกว่า 36
10) ฮ่องกง
ไม่น้อยกว่า 35
รวม
ไม่น้อยกว่า 780
อื่นๆ
ไม่น้อยกว่า 427
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 1,207
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แผนภูมิภาพที่ 1 แนวคิดในการกระจายกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน)

นักท่องเที่ยว (ค้างคืน)

อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สัมภาษณ์)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)
จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ (17 จังหวัด)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก (6 ด่าน)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ประเทศหลัก 10 อันดับแรก
ประเทศอื่นๆ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกอื่นๆ
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสารวจ
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสารวจ

การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการ Simple Random โดยการสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อายุ 15 ปี
ขึ้นไป ที่เดินทางมาประเทศไทย พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน และกาลังจะเดินทางออกจากประเทศไทย โดยใน
การสารวจที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจะทาการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามจานวนที่กาหนด
ในตารางที่ 3 สาหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกอื่นๆ จะสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ประเทศไทย พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน และกาลังจะเดินทางออกจากประเทศไทย จานวนตัวอย่างตามที่
กาหนดในตารางที่ 3
ดาเนินการสารวจระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี Personal-to-Personal โดยพนักงานสารวจที่มีประสบการณ์การสารวจ
แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และบันทึกรายละเอียดประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่
Part I General information
Part II Travel information / perception about Thailand
Part III Satisfaction
Part IV Personal information
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6. แนวคิดการสารวจ
หลักการของการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจคือ การรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย โดยข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมการเดินทาง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การกลับมาท่องเที่ยวในอนาคต เป็นต้น แล้วนาเสนอข้อมูลรายละเอียดซึ่ง
ประกอบด้วย จ านวนและลั กษณะที่ส าคั ญของกลุ่ มตัว อย่ างแต่ ล ะกลุ่ ม เช่น สั ญชาติ ถิ่นพานัก อายุ เพศ
การศึกษา อาชีพ รายได้ การจั ดการเดินทาง พาหนะเดินทาง ปัจจัยส าคัญในการตัดสิ นใจมาประเทศไทย
การรับรู้สื่อ เป็นต้น โดยกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเทศถิ่นพานัก ลักษณะการจัดการเดินทาง และมาครั้งแรก/
มาหลายครั้ง
แผนภูมิภาพที่ 2 แนวคิดในการจาแนกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ

นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน)

นักท่องเที่ยว (ค้างคืน)

อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สัมภาษณ์)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสาคัญ (6 ด่าน)
(นาเสนอภาพรวม)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ (17 จังหวัด)
(นาเสนอเป็นรายจังหวัด)

ลักษณะการจัดการเดินทาง

ลักษณะการจัดการเดินทาง

มาครั้งแรก/มาซ้า

มาครั้งแรก/มาซ้า

ภาพรวมของประเทศ
(นาเสนอภาพรวม)
ภูมิภาคของถิ่นพานัก
ลักษณะการจัดการเดินทาง
มาครั้งแรก/มาซ้า

7. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรณีของจังหวัดจะดาเนินการสุ่ม
สารวจในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดอย่างน้อย 3 แหล่ง ในกรณีนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่ม (2 คนขึ้นไป)
หรือหมู่คณะจะสุ่มสารวจเพียงกลุ่ม /หมู่คณะละ 1 คน ในการสารวจให้กระจายกลุ่มตั วอย่างให้พิจารณาถึง
ภาพรวมโครงสร้างสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดในปีที่ผ่านมา ควบคู่กับสัญชาติของ
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นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดในช่วงการสารวจ ทั้งนี้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม และให้
กระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรณี ของด่านตรวจคนเข้า เมื อง
ขาออกจะดาเนินการสุ่มสารวจในบริเวณด่าน ในกรณีนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่ม (2 คนขึ้นไป) หรือหมู่คณะจะ
สุ่ ม ส ารวจเพี ย งกลุ่ ม /หมู่ ค ณะละ 1 คน การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วด่ านตรวจคนเข้ าเมื อ งขาออกที่ มี จานวน
นักท่องเที่ยวในลาดับ ที่ 1-6 จานวนตัวอย่างรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่าง นั้น ให้กระจายกลุ่ มตัว อย่าง
ให้ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
8. นิยามศัพท์ทางการท่องเที่ยว
อุต สาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้ อ งกับ
การท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดไว้ในสาขาการผลิตและบริการ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ
ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวต่ า งชาติ (International Visitors) หมายถึ ง บุ ค คลที่ มิ ไ ด้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรใน
ประเทศไทยและเดินทางมาประเทศไทยเป็ นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติมิตร เล่นหรือ
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา หรือประกอบภารกิจใดๆ แต่ต้องไม่ได้รับค่าจ้างในการประกอบภารกิจนั้นจาก
ผู้ใดในราชอาณาจักรไทย และต้องพานักอยู่แต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (International Tourists) หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติที่มี ระยะ
พานักในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คืน
นั ก ทั ศ นาจรชาวต่ า งชาติ (International Excursionists) หมายถึง ผู้ เยี่ยมเยือนชาวต่ า งชาติ
ที่ไม่ได้ค้างคืนในประเทศไทย
9. การตอบแบบสอบถาม

Part I General information
1. Country of residence ……………..………………………………/ Country of nationality…………
Country of residence หมายถึง ประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีถิ่นพานัก
Country of nationality หมายถึง ประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีสัญชาติ
2. Number of time(s) for international travel per year ……….…. time(s) ( average of
C.E. 2014-2016) and the average length of stay per trip ……...…. days (average of C.E. 20142016)
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Number of time(s) for international travel per year ……….…. time (s) (average of
C.E.2014-2016) หมายถึง จานวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 25572559
average length of stay per trip ……...…. days (average of C.E.2014-2016) หมายถึ ง
จานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่างประเทศต่อครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559
3. What is your type of entry when entering Thailand?
หมายถึง ช่องทางที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
ได้แก่ ทางอากาศ (Air) ทางบก (Land, รถยนต์ รถไฟ) และทางทะเล (Sea, เรือ เรือเดินทะเล)
4. Travel arrangement
หมายถึง วิธีการจัดการเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 วิธี ได้แก่
1) Own arrangement หมายถึง การจัดการเดินทางด้วยตนเอง ไม่ซื้อ Package ท่องเที่ยวจาก
บริษัททัวร์
2) Semi-FIT หมายถึง การจัดการเดินทางโดยบางส่วนจัดการเองและบางส่วนจัดการผ่านบริษัท
ทัวร์ เช่น ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินและสถานที่พักแรมเอง แต่ซื้อบริการนาเที่ยวจากบริษัททัวร์ หรือซื้อตั๋ว
เครื่องบิน สถานที่พักแรม และการเดินทางระหว่างสนามบินกับสถานที่พักจากบริษัททัวร์ เป็นต้น
3) Travel with group tour หมายถึ ง การจั ด การเดิ น ทางโดยซื้ อ Package ท่ อ งเที่ ย วจาก
บริษัททัวร์ ซึ่งรวมค่าโดยสารเครื่องบิน สถานที่พักแรม ค่าเดินทาง และค่าอาหาร (บางส่วนหรือทั้งหมด)
ในกรณี Own arrangement จะมีช่องทางการซื้อบริการ Accommodation (ค่าสถานที่พักแรม)
International Travel (ค่ า โดยสารเดิ น ทางระหว่ า งประเทศ) Domestic Travel (ค่ า โดยสารเดิ น ทาง
ภายในประเทศ) Admission Ticket/ Activity ticket (ค่าเข้าชม ค่าเข้าร่วมกิจกรรม)
โดยมีช่องทางการซื้อบริการดังนี้
Website Online หมายถึง การซื้อบริการทางออนไลน์
Foreign travel agency ordering หมายถึง การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศที่นักท่องเที่ยว
พานัก
Thai travel agency ordering หมายถึง การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
Others, please specify ………............................. หมายถึง การซื้อผ่านช่องทางจาหน่ายอื่นๆ โดย
ให้ระบุช่องทางที่ซื้อบริการด้วย

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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5. How many accompanying person (s) are traveling with you? (Choose only one)
หมายถึง จานวนผู้ร่วมเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ โดยให้รวมผู้ตอบด้วย พร้อมทั้งระบุว่าผู้ร่วม
เดินทางคือใคร โดยเลือกเพียงคาตอบเดียว ดังนี้
1) Alone หมายถึง เดินทางลาพังคนเดียว
2) Family / relative / Friend ………….person (s) หมายถึ ง เดิ น ทางกั บ ครอบครั ว / ญาติ
โดยระบุจานวนที่ร่วมเดินทาง
3) Colleague / company………….person (s) หมายถึ ง เดิ น ทางกั บ ทางสถาบั น การศึ ก ษา
ที่เรียน/บริษัทที่ทางาน โดยระบุจานวนที่ร่วมเดินทาง
4) Others, please specify หมายถึง เดินทางกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อ 1) – 6)
6. How many times have you been to Thailand within the past 3 years (including
this trip)? ……time (s)
หมายถึง จานวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยใน 3 ปีที่ผ่านมา (รวมการเดินทางครั้งนี้)
The average length of stay for the last trip ………….. days and that for this trip …………… days
หมายถึง จานวนวันพักเฉลี่ยของการเดินทางมาประเทศไทยครั้งล่าสุด และจานวนวันที่พักใน
การเดินทางครั้งนี้

Part II Travel information / perception about Thailand
7. Do you plan to travel to other countries on this trip?
หมายถึง ในการเดินทางครั้งนี้ ผู้ตอบเดินทางไปประเทศอื่นด้วยหรือไม่
กรณีตอบว่า ไม่เดินทางไปประเทศอื่น ให้ข้ามไปข้อ 8
กรณีตอบว่าเดินทางไปประเทศอื่นด้วย ให้ตอบข้อ 7.1 และ 7.2
ข้อ 7.1 เป็นกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทย โดยระบุประเทศที่ไป ระยะเวลา
พัก (จานวนวันที่พัก) ระบุประเภทบริการขนส่งโดยสาร และมาสิ้นสุดการเดินทางในประเทศไทยก่ อนกลับ
ประเทศ
ข้อ 7.2 เป็นกรณีเดินทางมาประเทศไทยก่อน แล้วเดินทางไปประเทศอื่น โดยระบุประเทศที่ไป
และระยะเวลาพัก (จานวนวันที่พัก) ระบุประเภทบริการขนส่งโดยสาร
8. Your main purpose of this visit to Thailand. (choose only one)
หมายถึง วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) ดังนี้
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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1) Holiday purpose หมายถึง พักผ่อนในวันหยุด
2) Business purpose หมายถึง ติดต่อทางธุรกิจ
3) Meeting/Incentive/Convention/Exhibition หมายถึ ง การมาเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนา การร่วมงานแสดงสินค้า
4) Visiting friends or relative หมายถึง เยี่ยมเพื่อน / ญาติ
5) Sport activity หมายถึง การแข่งขันกีฬา การเล่นกีฬา ทั้งกรณีเป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
เจ้าหน้าที่ในคณะนักกีฬา หรือผู้เข้าชมกีฬา
6) Shopping หมายถึง การซื้อสินค้า ของที่ระลึก
7) Honeymoon หมายถึง ฮันนี่มูน
8) Health & Medical Treatment หมายถึง รักษาทางการแพทย์ รักษาสุขภาพ
9) Meditation หมายถึง การนั่งสมาธิ
10) Training course หมายถึง อบรมหลักสูตรระยะสั้น
11) Others, please specify………… หมายถึง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 1) – 10) โดยให้
ระบุ
9. Please identify the first 5 most important factors for choosing Thailand for your
travel destination
หมายถึง ให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามเลื อ ก 5 ปัจจัยที่เห็ นว่าส าคั ญ ที่สุ ดในการใช้ ตั ดสิ น ใจเลื อ ก
เดินทางมาประเทศไทย
1) Tourist Attractions หมายถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และมนุษย์สร้างขึ้น
2) Event หมายถึง งานประเพณี กิจกรรมต่างๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น
3) Adventure หมายถึง กิจกรรมผจญภัย เช่น การขี่ช้าง นั่งเรือ speed boat เป็นต้น
4) Sport Activities หมายถึง การเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาทั้งกรณีเป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
เจ้าหน้าที่ในคณะนักกีฬา หรือผู้เข้าชมกีฬา
5) Shopping หมายถึง การซื้อสินค้าของที่ระลึก
6) Night life หมายถึง การท่องเที่ยวในยามค่าคืน
7) Food หมายถึง รับประทานอาหาร
8) Medical / Health Service หมายถึง บริการทางการแพทย์ บริการสุขภาพ
9) MICE หมายถึง การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนา
การร่วมงานแสดงสินค้า
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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10) Price / Promotion หมายถึง ราคาสินค้าเหมาะสม ราคาถูก หรือมีการส่ งเสริมการขาย
การลดราคาสินค้า / บริการ
11) Movies หมายถึง แรงจูงใจจากภาพยนตร์
12) Information Availability & Advertisement หมายถึง ข้อมูลและการโฆษณา
13) Safety / Security หมายถึง ความปลอดภัย
14) Authenticity (Local culture) หมายถึง วัฒนธรรมท้องถิ่น
15) People Friendliness หมายถึง ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ
16) Country Image หมายถึง ภาพลักษณ์ของประเทศ
17) Discover Thainess Campaign หมายถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
18) Others, please specify ………........................หมายถึง ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 1) – 17) โดย
ให้ระบุด้วย
10. Which destinations or activities which you visited or participated during this
trip in Thailand? (You can choose more than 1 answer)
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามไปเยี่ยมชมหรือเข้าร่วมระหว่างอยู่
ในประเทศไทย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
1) Sea and beach หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทะเล และชายหาด
2) Eco-Tourism (mountains, waterfall, safari, national park) หมายถึง แหล่ง ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ (ภูเขา น้าตก ซาฟารี วนอุทยาน)
3) Adventure travel (rafting, canoeing, mount climbing) หมายถึ ง กิ จ กรรมผจญภั ย
(การล่องแพ พายเรือแคนู ปีนภูเขา)
4) Historical sites / City Tour หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การชมเมือง
5) Learn the way of local residents หมายถึง การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
6) Medical treatment หมายถึง การเข้ารักษาทางการแพทย์
7) Spa & wellness หมายถึง การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
8) Tasting Thai food หมายถึง การชิมอาหารไทย
9) Nightlife หมายถึง การท่องเที่ยวยามค่าคืน
10) Theme Park / Entertainment หมายถึง สวนสนุก สถานบันเทิง
11) National event / local event / local festival หมายถึง งานประเพณีระดับชาติ ระดับ
ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่างๆ
12) Diving / snorkeling หมายถึง การดาน้า
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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13) Golfing หมายถึง การเล่นกอล์ฟ
14) Shopping หมายถึง การซื้อสินค้า ของที่ระลึก
15) Watch Thai Boxing หมายถึง การชมมวยไทย
16) Participate Thai Cooking Class หมายถึง การเรียนทาอาหารไทย
17) Sport activity หมายถึง แข่งกีฬา เล่นกีฬา ชมกีฬา
18) Other (Please specify) .......................... หมายถึง อืน่ ๆ นอกเหนือจากข้อ 1)-17) โดยให้ระบุ
11. How much did you spend on this trip? (Thailand only, not include
international airfare) …………… (indicate currency) per 1 person only
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ตอบจ่ายไปในการเดินทางมาประเทศไทย (ตอบเฉพาะของผู้ตอบ
เพียงคนเดียว) ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในประเทศอื่น
12. Before travelling to Thailand, from which source(s) that you obtained
information about Thailand tourism? (You can choose more than 1 answer)
หมายถึง ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทย
จากสื่อหรือช่องทางใด โดยเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งที่สาคัญที่สุด
1) Tourism website หมายถึง เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
2) Social media, please specify………… หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุประเภทสื่อ
3) Friend(s) / relative (s) หมายถึง จากการบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน
4) Travel agency หมายถึง จากบริษัททัวร์
5) Media (Publication, television, radio) หมายถึง สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ
6) Other, please specify …………………… หมายถึง สื่ออื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1) – 5) โดยให้
ระบุประเภทสื่อด้วย
13. During your travelling in Thailand, which source/media do you acknowledge
the tourism information from?(You can choose more than 1 answer)
หมายถึ ง สื่ อ หรื อ ช่ อ งทางการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้รับระหว่างอยู่ในประเทศไทย
1) Tourism Website หมายถึง เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
2) Social media, please specify…………….. หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุประเภทสื่อ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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3) Relatives / Friends หมายถึง จากการบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน
4) Publication such as magazine, newspaper, Brochure, Poster etc. ห ม า ย ถึ ง สื่ อ
สิ่งพิมพ์ เช่น แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
5) Billboard หมายถึง ป้ายขนาดใหญ่
6) Television, please specify…………… หมายถึง โทรทัศน์ โดยให้ระบุช่องหรือชื่อรายการ
7) Radio, please specify…………………… หมายถึง วิทยุ โดยให้ระบุเคลื่อนหรือชื่อรายการ
8) Tourist agencies / Tour counters หมายถึง บริษัททัวร์ / เคาเตอร์ทัวร์
9) People หมายถึง การรับคาแนะนาจากพนักงานในสถานพักแรม ร้านอาหาร คนขับรถ และ
อื่นๆ
10) Other, please specify ………………หมายถึง สื่ออื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1) – 9) โดยให้ระบุ
ประเภทสื่อด้วย
14. In this trip, which application software of the tourism information do you
acknowledge from?
หมายถึง คุณใช้แอปพลิเคชัน (App) ใดบ้าง ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ให้ ระบุ ว่าได้ รับรู้จากแอปพลิ เคชัน (App) ใด โดยสามารถเลื อกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ
1) Information based service หมายถึง กลุ่ม APP ให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ
1.1) Tourism Authority of Thailand หมายถึ ง แอปพลิ เ คชั น ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย
1.2) Thailand Tourist Trips and Tips AR Book หมายถึ ง แอปพลิ เ คชั น ของต ารวจ
ท่องเที่ยว
1.3) My Currency Exchange Rates Converter หมายถึง แอปพลิเคชันอัตราแลกเปลี่ยน
1.4) The Weather channel หมายถึง แอปพลิเคชันสภาพอากาศของทุกที่
1.5) Attractions App. (e.g.Tripadvisor, Foursquare, WiFi Map Pro) หมายถึ ง แอป
พลิเคชันเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สถานการณ์ กิจกรรม
2) Facility for trip หมายถึง กลุ่ม APP สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการเดินทาง
2.1) Google ( e.g. map, Translate, Earth, Scholar)
2.2) Chat (e.g. Line, Facebook, Skype, Viber, QQ chat) หมายถึง การพูดคุยออนไลน์
ผ่านอินเทอร์เน็ต
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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3) Dynamic Package systems หมายถึง
3.1) Accommodation App. (e.g. Agoda, Booking.com, Hostelworld, Expedia,
Hotels.com, HotelClub, Venere, Priceline, Yonderbound, Direct With Hotel,
Kayak, Trivago, HotelsCombined) หมายถึง แอปพลิเคชัน เกี่ยวกับจองสถานที่ พัก
แรม
3.2) Transportation App. (e.g. Sky scanner, Tripadvisor, Lonelyplanet,
Virtualtourist, Thailandee) หมายถึง แอปพลิเคชันเกี่ยวกับบริการขนส่งโดยสาร
4) Other, please specify หมายถึง เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอื่นๆ แอปพลิเคชันที่ใช้โปรดระบุ
............................

Part III Satisfaction
15. Your opinion about travel services in Thai
หมายถึง การให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้
บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5 ระดับ ดังนี้
1 = Not at all satisfied หมายถึง พึงพอใจน้อยมาก
2 = Slight satisfied หมายถึง พึงพอใจน้อย
3 = Moderate satisfied หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
4 = Very satisfied หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 = Extremely satisfied หมายถึง มีความพึงพอใจอย่างมาก
0 = Not Applicationหมายถึง ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้ ยั ง ให้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ บริ ก าร/สิ น ค้ า ประเภทเดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเคยใช้บริการในประเทศอื่น โดยให้ระบุประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศใดที่เคยใช้บริการใน
การเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบ 3 ระดับ คือ
0 = equal หมายถึง เท่ากัน / ใกล้เคียงกัน / ไม่แตกต่างกัน
1 = Thailand is better หมายถึง ประเทศไทยดีกว่า
2 = Thailand is worse หมายถึง ประเทศไทยด้อยกว่า
โดยบริการ / สินค้าที่ประเมินมีทั้งหมด 18 รายการ ได้แก่ 1) Immigration service (บริการ
ตรวจคนเข้าเมือง) 2) Airport (สนามบิน) 3) Transportation by bus, taxi, train (บริการขนส่งโดยรถบัส
แท็กซี่ รถไฟ รถสามล้อ ฯลฯ) 4) Accommodation (บริการสถานที่พักแรม) 5) Restaurants (ภัตตาคาร /
ร้านอาหาร) 6) Shopping (ร้านขายสินค้า / ของที่ระลึก) 7) Sea and Beach (ทะเล / ชายหาด) 8) EcoTourism (แหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศ 9) Historical site (แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์) 10) Adventure
(กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทผจญภัย) 11) Golf Courses (สนามกอล์ฟ) 12) Wellness (Spa / Tradition
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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Massage / etc.) (สปา นวดแผนไทย) 13) Travel agents (บริษัททัว ร์) 14) Public restrooms (ห้ องน้ า
สาธารณะ) 15) Tourist Information / Visitor center (ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว) 16) Tourist Application
for Travelling in Thailand (โปรแกรมประเภทหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือ
หรือแทบเล็ต) 17) Guide (มัคคุเทศก์) 18) People (ประชาชน) 19) Safety (ความปลอดภัย)
โดยที่แบบสอบถามนี้ใช้สาหรับการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบริเวณด่านสาคัญ และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญที่เลือกเป็นตัวอย่างการสารวจ ดังนั้นเพื่อให้
สามารถแสดงผลการประเมิน ในระดับจังหวั ด จึงกาหนดให้กรณีสารวจ ณ ระดับจังหวัด ให้ประเมิน เฉพาะ
บริการในจังหวัดนั้นๆ ที่ใช้บริการ ยกเว้นบริการบางประเภทที่ไม่มีในจังหวัดนั้น แต่ต้องใช้บริการในการเดิน
ทางเข้าออกประเทศไทย ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสนามบิน สาหรับกรณีสารวจบริเวณด่านตรวจคน
เข้าเมืองให้ประเมินในเชิงภาพรวมของบริการที่ใช้ ในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ และในกรณีประเมิน
สนามบินให้ระบุสนามบินที่ประเมินด้วย
1) Immigration service หมายถึง บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
1.1) convenience หมายถึง ความสะดวกในการใช้บริการ
1.2) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
1.3) friendliness of workers หมายถึง ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ ยิ้มแย้มแจ่มใส
1.4) efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ขั้นตอนบริการ ความรวดเร็ว
การแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ใช้บริการจานวนมาก การให้ข้อแนะนาเป็นต้น
1.5) overall satisfaction of immigration service หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมของ
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
2) Airport (please specify……………………) ตอบเฉพาะผู้ใช้บริการ และระบุชื่อสนามบิน
ที่ใช้บริการ
2.1) signage หมายถึง ป้ายสัญลักษณ์ของทางและบริการต่างๆ ในสนามบิน
2.2) cleanliness หมายถึง ความสะอาดของพื้นที่บริเวณสนามบิน ห้องน้า ถังขยะ
2.3) convenience หมายถึง ความสะดวกสบายในการใช้บริการต่างๆ ในสนามบิน ความ
สะดวกในการเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของสนามบิน การมีทางเลื่อนบริการ เป็นต้น
2.4) availability of food หมายถึง มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย สามารถซื้อได้โดยสะดวก
ไม่ต้องรอคอยนาน
2.5) availability of shopping หมายถึง มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย สามารถหาซื้อสินค้า
ที่ต้องการ ไม่ต้องรอคอยนาน
2.6) friendliness of workers หมายถึง ความเป็นมิตรของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของสนามบิน
ยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยเหลือ แนะนาที่เป็นประโยชน์
2.7) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
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2.8) wifi / internet หมายถึง บริการ wifi / internet ฟรีที่สนามบิน
2.9) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามบิน การไม่ถูกคุกคามโดย
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของสนามบิน
2.10) efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ขั้นตอนบริการ ความรวดเร็ว
การแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ใช้บริการจานวนมาก การให้ข้อแนะนา เป็นต้น
2.11) overall satisfaction of airport หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมของบริ ก ารของ
สนามบิน
3) Transportation by bus, taxi, train, etc
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมบริการขนส่ง
ผู้โดยสารที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากบริการขนส่ง
ผู้โดยสารที่ใช้บริการเฉพาะในจังหวัดที่ประเมินเท่านั้น
3.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ การหาใช้บริการ
3.2) cleanliness and comfort หมายถึง ความสะอาดและความสะดวกสบายภายในรถ
3.3) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3.4) safety หมายถึง ความปลอดภัยในการขับขี่ ความปลอดภัยของคนขับรถต่อผู้โดยสาร
การคุกคามผู้โดยสาร
3.5) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น การใช้ความเร็วรถ
มารยาทการขับรถ เป็นต้น
3.6) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
3.7) overall satisfaction of transportation หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมของบริการ
ขนส่งผู้โดยสาร
4) Accommodation
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมบริการสถาน
พักแรมที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากบริการสถาน
พักแรมที่ใช้บริการเฉพาะในจังหวัดที่ประเมินเท่านั้น
4.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการหาใช้
บริการ
4.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายประเภทสถานที่ พัก แรม ทั้งในด้ า น
ประเภท ระดับราคา
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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4.3) facilities หมายถึง สถานพักแรมมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่น กรณีอาคาร
สูงมีลิฟท์บริการ มี Lobby สาหรับนั่งพัก/รอ มีร้านอาหาร มีห้องน้าส่วนกลาง มีที่จอดรถยนต์ เป็นต้น
4.4) hygiene หมายถึง สภาพภายในโรงแรม ห้องพัก ห้ องอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้
ภายในห้องพักและสถานที่อื่นๆ ของโรงแรม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4.5) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
4.6) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น คุณภาพบริการจัด
ห้องพัก ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ/แก้ไขปัญหา มารยาทการให้บริการของพนักงาน เป็นต้น
4.7) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของสถานพักแรมการมีทางหนีไฟที่สังเกตเห็น
ได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย การคุกคามของพนักงานสถานพักแรมต่อผู้เข้าพัก เป็นต้น
4.8) wifi / internet หมายถึง บริการ wifi / internet ฟรีที่สถานพักแรม
4.9) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
4.10) overall satisfaction of accommodation หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ
บริการสถานพักแรม
5) Restaurants
กรณี ส ารวจที่ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามประเมิ น จากภาพรวมบริ ก าร
ร้านอาหาร/ภัตตาคารที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณี ส ารวจ ณ จั ง หวั ด ที่ เ ลื อ กเป็ น ตั ว อย่ า ง ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามประเมิ น จากบริ ก าร
ร้านอาหาร/ภัตตาคารที่ใช้บริการเฉพาะในจังหวัดที่ประเมินเท่านั้น
5.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการหาใช้
บริการ
5.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายประเภทสถานร้านอาหาร ทั้งในด้าน
ประเภท ระดับราคา
5.3) hygiene หมายถึง สภาพภายในร้านอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์และเครื่องใช้ภ ายใน
ร้านอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ
5.4) quality and taste of the food หมายถึง คุณภาพของอาหาร รสชาดอาหาร
5.5) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
5.6) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วใน
การให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
5.7) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของร้านอาหาร การมีทางหนีไฟที่สังเกตเห็น
ได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย การคุกคามของพนักงานต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น
5.8) wifi / internet หมายถึง บริการ wifi / internet ฟรีที่ร้านอาหาร
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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5.9) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
5.10) overall satisfaction of restaurants หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ บริ ก าร
ภัตตาคาร /ร้านอาหาร
6) Shopping
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมบริการร้านขาย
สินค้า/ร้านขายของที่ระลึกที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากบริการร้านขาย
สินค้า/ร้านขายของที่ระลึก ที่ใช้บริการเฉพาะในจังหวัดที่ประเมินเท่านั้น
6.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการหาใช้
บริการ
6.2) varieties of shopping places หมายถึ ง ความหลากหลายประเภทร้ า นค้ า /
ห้างสรรพสินค้า
6.3) variety of merchandises หมายถึง ความหลากหลายของประเภทสินค้า
6.4) quality of merchandises หมายถึง คุณภาพสินค้า
6.5) availability of local specialty items/goods หมายถึ ง ความสะดวกในการหาซื้ อ
ของที่ระลึก/สินค้าของท้องถิ่น
6.6) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
6.7) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วใน
การให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
6.8) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า การมีทางหนีไฟที่
สังเกตเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย การคุกคามของพนักงานต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น
6.9) wifi / internet หมายถึง การบริการ wifi / internet ฟรีที่ร้านค้า / ห้างสรรพสินค้า
6.10) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาทีจ่ ่าย
6.11) overall satisfaction of shopping หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการร้านค้า
/ห้างสรรพสินค้า
7) Sea and Beach
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดที่ประเมินที่เข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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7.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
7.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวประเภททะเลและ
ชายหาด (มีหลายแห่งให้เลือกตามความชอบ)
7.3) interesting หมายถึง ความสวยงาม / ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
7.4) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การติดตั้ง CCTV การมี
ป้ายเตือน
7.5) wifi / internet หมายถึง การบริการ wifi / internet ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
7.6) overall satisfaction of sea and beach หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
8) Eco-Tourism
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากแหล่ง ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดที่ประเมินที่เข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้น
8.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
8.2) variety of Choices หมายถึง ความหลากหลายของแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (มีหลาย
แห่งให้เลือกตามความชอบ)
8.3) interesting หมายถึง ความสวยงาม / ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
8.4) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การติดตั้ง CCTV การมี
ป้ายเตือน
8.5) wifi / internet หมายถึง การบริการ wifi / internet ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
8.6) overall satisfaction of eco-Tourism หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
9) Historical Sites
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดที่ประเมินที่เข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้น
9.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
9.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
(มีหลายแห่งให้เลือกตามความชอบ)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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9.3) interesting หมายถึง ความสวยงาม / ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
9.4) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การติดตั้ง CCTV การมี
ป้ายเตือน
9.5) wifi / internet หมายถึง การบริการ wifi / internet ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
9.6) overall satisfaction of historical sites หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
10) Adventure
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของกิจกรรม
ผจญภัยที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากกิจกรรมผจญภัย
ในจังหวัดที่ประเมินที่ใช้บริการเท่านั้น
10.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการหาใช้
บริการ
10.2) varieties of choices หมายถึง ความหลากหลายประเภทของกิจกรรมผจญภัย เช่น
การดาน้า การขี่ช้าง การเล่น Speed boat เป็นต้น
10.3) exciting หมายถึง ความน่าตื่นเต้นของกิจกรรมผจญภัย
10.4) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
10.5) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วใน
การให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
10.6) safety หมายถึง ความปลอดภัยของเครื่องเล่น / อุปกรณ์ให้บริการ ความปลอดภัยของ
สถานที่ให้บริการ
10.7) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
10.8) overall satisfaction of adventure หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ บริ ก าร
กิจกรรมผจญภัย
11) Golf Courses
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการ
สนามกอล์ฟที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากบริการสนาม
กอล์ฟในจังหวัดที่ประเมินที่ใช้บริการเท่านั้น
11.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการหาใช้
บริการ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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11.2) varieties of choices หมายถึง มีสนามกอล์ฟให้เลือกจานวนมาก
11.3) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
11.4) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วใน
การให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
11.5) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของสนามกอล์ฟ
11.6) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
11.7) overall satisfaction of golf courses หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ บริ ก าร
สนามกอล์ฟ
12) Wellness (Spa/Tradition Massage/etc.)
กรณีสารวจที่ด่านให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา
นวดแผนไทย ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณี ส ารวจ ณ จั ง หวั ด ที่ เ ลื อ กเป็ น ตั ว อย่ า ง ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามประเมิ น จากบริ ก าร
เชิงสุขภาพในจังหวัดที่ประเมินที่ใช้บริการเท่านั้น
12.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการหาใช้
บริการ
12.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายของผู้ให้บริการ และประเภทบริการ
12.3) equipment and facilities หมายถึง อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
12.4) hygiene หมายถึง สภาพภายในสถานบริการ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
12.5) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
12.6) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วใน
การให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
12.7) safety หมายถึ ง การรั ก ษาความปลอดภั ย ของสถานบริ ก าร การมี ท างหนี ไ ฟ
ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย การคุกคามของพนักงานต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น
12.8) wifi / internet หมายถึง การบริการ wifi / internetในสถานบริการ
12.9) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
12.10) overall satisfaction of wellness หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการ
13) Travel Agents
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการ
บริษัททัวร์ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากบริการบริษัท
ทัวร์ในจังหวัดที่ประเมินที่ใช้บริการเท่านั้น
13.1) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายของผู้ให้บริการ และประเภทบริการ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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13.2) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
13.3) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วใน
การให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
13.4) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
13.5) overall satisfaction of travel agents หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการ
ของบริษัททัวร์
14) Public restrooms
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการ
ห้องน้าสาธารณะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากบริการห้องน้า
สาธารณะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ประเมินที่ใช้บริการเท่านั้น
14.1) availability หมายถึง ความสะดวกในการหาใช้บริการ
14.2) hygiene หมายถึง ความสะอาด กลิ่น ของห้องน้าสาธารณะ
14.3) overall satisfaction of public restrooms ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ ห้ อ งน้ า
สาธารณะ
15) Tourist Information / Visitor center
กรณี ส ารวจที่ ด่ า นให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามประเมิ น จากภาพรวมของบริ ก ารศู น ย์ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากบริการของ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่ประเมินที่ใช้บริการเท่านั้น
15.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการหาใช้
บริการ
15.2) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภ าพในการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วใน
การให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
15.3) helpfulness of information provided หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ ประโยชน์
ของข้อมูล
15.4) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
15.5) overall satisfaction of tourist information / visitor center หมายถึง ความพึงพอใจ
โดยรวมต่อบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
16) Guide

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ผ1-23

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของมัคคุเทศก์
ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากบริการของ
มัคคุเทศก์ในจังหวัดที่ประเมินที่ใช้บริการเท่านั้น
16.1) friendliness หมายถึง ความเป็นมิตรของมัคคุเทศก์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
16.2) honesty หมายถึง ความซื่อสัตย์
16.3) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
16.4) knowledge หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของ
แหล่งท่องเที่ยว
16.5) overall satisfaction of guide หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ บริ ก ารของ
มัคคุเทศก์
17) People
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของผู้ คน/
ประชาชนที่สัมผัส/พบเห็นในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากผู้คน/ประชาชน
ที่สัมผัส/พบเห็นในจังหวัดที่ผู้ประเมินเข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้น
17.1) friendliness หมายถึง ความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
17.2) honesty หมายถึง ความซื่อสัตย์
17.5) overall satisfaction of people หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อผู้คน/ประชาชน
ที่สัมผัส/พบเห็นในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
18) Safety
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของความ
ปลอดภัยในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีสารวจ ณ จังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมความ
ปลอดภัยในจังหวัดที่ผู้ประเมินเข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้น
18.1) Installing CCTV in tourist attraction หมายถึง การติดตั้ง CCTV
18.2) Staff/volunteer servicesหมายถึง เจ้าหน้าที่ตารวจ / เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร บริการ
ในสถานที่ท่องเที่ยว
18.3) Safety information Providing (e.g. warning signs) หมายถึ ง การให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ
เตือนอันตราย การติดป้ายเตือนอันตราย
18.4) overall satisfaction of safety หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อความปลอดภัย
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19) Tourist Application for Travelling in Thailand (Overall evaluation for survey at
airport & border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
Please identify the first 3 most Application (1)……………………… (2)……………………………
(3)………………………
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของแอปพลิเคชัน (app.) ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โปรดระบุแอปพลิเคชัน (app.) 3 อันดับแรกทีน่ ักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ
19.1) availability availability หมายถึง ความสะดวกในการหาใช้บริการ
19.2) accuracy of information หมายถึง ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
19.3) helpfulness of information provided หมายถึง การใช้ประโยชน์ของข้อมูล
19.4) overall satisfaction of tourist application หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ
บริการแอปพลิเคชัน (app.)
16. The following makes you dissatisfaction
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความไม่พึงพอใจที่เกิดจากบริการต่อไปนี้ โดยให้ประเมินว่าความ
ไม่พึงพอใจนั้นเกิดจากสาเหตุใดต่อไปนี้
1) people หมายถึง บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน
2) process หมายถึง กระบวนการการให้บริการ
3) location หมายถึง ทาเลที่ตั้ง
4) Other, please specify ………… หมายถึงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อ 1) – 3)
What makes you dissatisfaction ……………………….. ห ม า ย ถึ ง อ ธิ บ า ย ส า เ ห ตุ ที่ ท า ใ ห้
ไม่พึงพอใจ
โดยบริการ / สินค้าที่ประเมินมีทั้งหมด 19 รายการ ได้แก่ 1) Immigration service (บริการ
ตรวจคนเข้าเมือง) 2) Airport (สนามบิน) 3) Transportation by bus, taxi, train (บริการขนส่งโดยรถบัส
แท็กซี่ รถไฟ รถสามล้อ ฯลฯ) 4) Accommodation (บริการสถานที่พักแรม) 5) Restaurants (ภัตตาคาร /
ร้านอาหาร) 6) Shopping (ร้านขายสินค้า / ของที่ระลึก) 7) Sea and Beach (ทะเล / ชายหาด) 8) EcoTourism (แหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศ) 9) Historical site (แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์) 10) Adventure
(กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทผจญภัย) 11) Golf Courses (สนามกอล์ฟ) 12) Wellness (Spa / Tradition
Massage / etc.) (สปา นวดแผนไทย) 13) Travel agents (บริษัททัว ร์) 14) Public restrooms (ห้ องน้า
สาธารณะ) 15) Tourist Information / Visitor center (ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว) 16) Guide (มัคคุเทศก์)
17) People (ประชาชน) 18) Safety (ความปลอดภัย)
ในส่วนข้อย่อย 19) Tourist Application for Travelling in Thailand (โปรแกรมประเภทหนึ่ง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ต)
1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ App
2) safety หมายถึง ความปลอดภัยของข้อมูลบน APP
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3) accuracy หมายถึง ความถูกต้องของข้อมูลบน APP
4) Other, please specify ………… หมายถึงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อ 1) – 3)
หมายถึง บริ การต่อไปนี้ (รายละเอียดตาม column แรก) สร้างความไม่พึงพอใจต่อ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามหรื อไม่ ถ้าประเด็น ใดใช่ ให้ ทาเครื่องหมาย √ พร้อมทั้งเลื อกตอบสาเหตุที่ทาให้ เกิด ความ
ไม่พึงพอใจ ว่าเกิดจากสาเหตุใด 1) people (ผู้คนทั่วไป/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/คนขับรถ/ฯลฯ) 2) process
(กระบวนการให้บริการ) 3) location (สถานที่/ทาเลที่ตั้ง) 4) Other, please specify…..(หมายถึง อื่นๆ โดย
ให้ระบุ) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดสาเหตุที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ
17. During your travel in Thailand, do you ever encounter any dishonesty of any
service provider/any merchandizer of product/service?
หมายถึง ระหว่างอยู่ในประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามประสบกับความไม่ซื่อสัตย์/การฉ้อโกง/
การเอารัดเอาเปรียบ จากการใช้บริการ / ซื้อสินค้า / ซื้อบริการ หรือไม่ ถ้าตอบว่าใช่ ให้ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับความไม่ซื่อสั ตย์ /การฉ้อโกง/การเอารัดเอาเปรียบ นั้น เช่น การขายสินค้าแพงเกินความเป็ นจริง
การนาสินค้าปลอมมาขายในราคาสูง การให้บริการที่ไม่ครบตามที่ตกลง เป็นต้น
18. Will you come back to Thailand in next 3 years?
หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีแผนที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกหรือไม่
1) Yes หมายถึง มีแผนที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย
2) Not sure หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาประเทศไทยอีกหรือไม่
3) No, because…………… หมายถึง ไม่กลับมาประเทศไทยอีก โดยให้ระบุเหตุผล
If you will come back to Thailand in the next 3 years, please provide your
reasons (the most 3 important reasons)
หมายถึง ในกรณีที่มีแ ผนจะกลั บ มาประเทศไทยอี กใน 3 ปีข้างหน้า ให้ ระบุเหตุผ ลที่ ท าให้
ต้องการกลับมาประเทศไทยอีก
1) Tourist Attractions หมายถึง แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว
2) Adventure หมายถึง กิจกรรมผจญภัย
3) Sport Activities หมายถึง แข่งกีฬา เจ้าหน้าที่ในคณะนักกีฬา การชมกีฬา
4) Shopping หมายถึง การซื้อสินค้า
5) Night Activities หมายถึง การท่องเที่ยวยามค่าคืน
6) Food หมายถึง อาหาร
7) Medical / Health Service หมายถึง การรักษาพยาบาล

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ผ1-26

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

8) Price / Promotion หมายถึง ราคาสินค้าเหมาะสม ราคาถูก หรือมีการส่งเสริมการขาย
การลดราคาสินค้า / บริการ
9) Information Availability & Advertisementหมายถึงข้อมูลและการโฆษณา
10) Safety / Security หมายถึง ความปลอดภัย
11) Authenticity (Local culture) หมายถึง วัฒนธรรมท้องถิ่น
12) People Friendliness หมายถึง ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ
13) Country Image หมายถึง ภาพลักษณ์ของประเทศ
14) Discovery Thainess Campaign หมายถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
15) Others, please specify ……….........หมายถึง ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 1) – 17) โดยให้ระบุ
19. Problems that you had during the trip in Thailand ……………………………………………
หมายถึง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงปัญหาที่พบระหว่างอยู่ในประเทศไทย
20. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ในการปรับปรุงต่อไปนี้
หมายถึง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อแนะนาการปรับปรุงประเด็นต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tourism destination หมายถึง ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
Tourism professional หมายถึง ด้านบุคลากรท่องเที่ยว
Product/Service
หมายถึง ด้านสินค้าและบริการ
Tourism management หมายถึง ด้านกระบวนการดาเนินการ
Thainess quality
หมายถึง ด้านคุณค่าความเป็นไทย
Others
หมายถึง อื่นๆ

21. Will you introduce your friend(s)/relative(s)/acquaintance(s) to travel to
Thailand?
หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามจะแนะนาเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก มาประเทศไทยหรือไม่
กรณีตอบจะแนะนา ให้ระบุสาเหตุ
กรณีไม่แนะนาให้ระบุสาเหตุ
Part IV Personal information
เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
22. Gender หมาย ถึง เพศ
23. Years of age หมายถึง อายุ
24. Occupation หมายถึง อาชีพ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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25. Education หมายถึง การศึกษา
26. Annually income หมายถึง รายได้ต่อปี

การกาหนด Data Dictionary
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล
Variable

Questionnaire
Possible
Number (QN Variable Name
Code
No.)

Part I : General information
p1_1
1
Country of
residence

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

1-63

Meaning / (unit)

1 = Brunei
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Note

-

Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Vietnam
China
Hong Kong
Japan
Korea
Taiwan
Others in East
Asia
Austria
Begium
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Netherlands
Norway
Russia
Spain
Sweden
Switzerland
U.K.
East Europe
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Variable

Questionnaire
Possible
Number (QN Variable Name
Code
No.)

Meaning / (unit)

Note

Part I : General information
31 = Others in
Erope
32 = Argentina
33 = Brazil
34 = Canada
35 = U.S.A.
36 = Others in
America
37 = Bangladesh
38 = India
39 = Nepal
40 = Pakistan
41 = Sri Lanka
42 = Others in
South Asia
43 = Australia
44 = New Zealand
45 = Others in
Ociania
46 = Egypt
47 = Isreal
48 = Kuwait
49 = Saudi Arabia
50 = U.A.E.
51 = Others in
Middle East
52 = South Africa
53 = Others in
Africa
54 = Ireland
55 = Czech
Republic
56 = Hungary
57 = Poland
58 = Romania
59 = Slovakia
60 = Mexico
61 = Iran
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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Variable

Questionnaire
Possible
Number (QN Variable Name
Code
No.)

Meaning / (unit)

Note

Part I : General information
62 = Oman
63 = CIS
p1_2

1

p1_2

1

p2_num_tr
vl

2

p2_avg_da
y

2

p1_3

3

Country of
nationality
Country of
nationality
Number of
time(s) for
international
travel per year
(average of C.E.
2014-2016)
average length
of stay per trip
(average of C.E.
2014-2016)
Type of entry
when entering
Thailand

1-63

-

1-63

-

1-99

(times)

1-999

(days)

1-3

(same code as p1_1)
-

1 = Air
-

p1_4

4

Travel
arrangement

1-3

p1_4_1_ac
com

4

(In case of own
arrangement)
Ordering
Accommodation
via …. service

1-4

2 = Land
3 = Sea
1 = Own
arrangement
2 = Semi-FIT
3 = By travel
agent
1 = Website
Online

2 = Foreign travel
agency
ordering (in
your country)
3 = Thai travel
agency

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(same code as p1_1)

-

if p1_4 = 1
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Variable

Questionnaire
Possible
Number (QN Variable Name
Code
No.)

Meaning / (unit)

Note

Part I : General information
ordering (in
Thailand)
4 = Others
p1_4_1_in
t_trvl

4

p1_4_1_d
om_trvl

4

p1_4_1_tic
ket_int

4

p1_5_type

5

p1_5_num

5

p1_6

6

(In case of own
arrangement)
Ordering
International
Travel via ….
service
(In case of own
arrangement)
Ordering
Domestic Travel
via …. service
(In case of own
arrangement)
Ordering
Admission
Ticket/ Activity
ticket via ….
service
Type of
accompanying
person (s)
traveling with
respondent

Number of
travel
companion
Times have
respondent

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

1-4

(if p1_4 = 1 & same
code as
p1_4_1_accom)

1-4

(if p1_4 = 1 & same
code as
p1_4_1_accom)

1-4

(if p1_4 = 1 & same
code as
p1_4_1_accom)

1-4

1 = Alone
(choose only one)

1-999
1-999

2 = Family /
relative/
Friend
3 = Colleague/
company
4 = Others
(persons)

if p1_5_type > 1

(times)
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Variable

Questionnaire
Possible
Number (QN Variable Name
Code
No.)

Meaning / (unit)

Note

1-999

(days)

-

1-999

(days)

-

Part I : General information

p1_6_avg_
day
p1_6_curr
ent_day

been to
Thailand within
past 3 years
(include this
trip)
Length of stay
for the last trip
Length of stay
for this trip

6
6

Questionnaire
Variable
Number (QN Variable Name
No.)
Part II : Travel information / perception about
Thailand
p2_7
7
Have plan to
travel to other
countries on
this trip

p2_7.1a

7.1

p2_7.1.1a

7.1

p2_7.1.2a

7.1

p2_7.1b

7.1

p2_7.1.1b

7.1

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Country (7.1a)
you had visited
before coming
to Thailand
Length of stay
in country (7.1a)
Transport
services type in
country (7.1a)
Country (7.1b)
you had visited
before coming
to Thailand
Length of stay
in country (7.1b)

Possible
Code

1-2

Meaning / (unit)

1 = Yes

Continue to QN No. 7.1
and 7.2

2 = No

Skip to QN No. 8

1-63

1-999

Note

-

(days)

(same code as p1_1)

-

-

-

string

1-63

-

(same code as p1_1)

1-999

(days)

-
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Questionnaire
Possible
Variable
Number (QN Variable Name
Code
No.)
Part II : Travel information / perception about
Thailand
p2_7.1.2b
7.1
Transport
services type in
country (7.1b)
p2_7.1c
7.1
Country (7.1c)
1-63
you had visited
before coming
to Thailand
p2_7.1.1c
7.1
Length of stay
1-999
in country
(7.1c)
p2_7.1.2c
7.1
Transport
services type in
country (7.1c)
p2_7.1d
7.1
Country (7.1d)
1-63
you had visited
before coming
to Thailand
p2_7.1.1d
7.1
Length of stay
1-999
in country (7.1d)
p2_7.1.2d
7.1
Transport
services type in
country (7.1d)
p2_7.1e
7.1
Country (7.1e)
1-63
you had visited
before coming
to Thailand
p2_7.1.1e
7.1
Length of stay
1-999
in country (7.1e)
p2_7.1.2e
7.1
Transport
services type in
country (7.1e)
p2_7.2aa
7.2
Country (7.2a)
1-63
you plan to visit
following
Thailand
p2_7.2.1aa
7.2
Length of stay
1-999
in country (7.2a)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Meaning / (unit)

-

string

-

(same code as p1_1)

(days)

-

string

-

(same code as p1_1)

(days)

-

string

-

(same code as p1_1)

(days)

(days)

Note

-

string

-

(same code as p1_1)

-
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Questionnaire
Possible
Variable
Number (QN Variable Name
Code
No.)
Part II : Travel information / perception about
Thailand
p2_7.2.2aa
7.2
Transport
services type in
country (7.2a)
p2_7.2bb
7.2
Country (7.2b)
1-63
you plan to visit
following
Thailand
p2_7.2.1bb
7.2
Length of stay
1-999
in country (7.2b)
p2_7.2.2bb
7.2
Transport
services type in
country (7.2b)
p2_7.2cc
7.2
Country (7.2c)
1-63
you plan to visit
following
Thailand
p2_7.2.1cc
7.2
Length of stay
1-999
in country (7.2c)
p2_7.2.2cc
7.2
Transport
services type in
country (7.2c)
p2_7.2dd
7.2
Country (7.2d)
1-63
you plan to visit
following
Thailand
p2_7.2.1dd
7.2
Length of stay
1-999
in country (7.2d)
p2_7.2.2dd
7.2
Transport
services type in
country (7.2d)
p2_7.2ee
7.2
Country (7.2e)
1-63
you plan to visit
following
Thailand
p2_7.2.1ee
7.2
Length of stay
1-999
in country (7.2e)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Meaning / (unit)

-

string

-

(same code as p1_1)

(days)

-

string

-

(same code as p1_1)

(days)

-

string

-

(same code as p1_1)

(days)

(days)

Note

-

string

-

(same code as p1_1)

-
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Questionnaire
Possible
Variable
Number (QN Variable Name
Code
No.)
Part II : Travel information / perception about
Thailand
p2_7.2.2ee
7.2
Transport
services type in
country (7.2e)
p2_8
8
Main purpose of
1-11
this visit to
Thailand

p2_9_1

9

Identify the first
5 most
important
factors choosing
Thailand for
travel
destination (first
answer)

1-18

Meaning / (unit)

1 = Holiday
purpose
2 = Business
purpose
3 = Meeting/Ince
ntive/Conve
ntion/Exhibiti
on
4 = Visiting
friends or
relative
5 = Sport activity
6 = Shopping
7 = Honeymoon
8 = Health &
Medical
Treatment
9 = Meditation
1 = Training
0
course/
study
1 = Others
1
1 = Tourist
Attractions

Note

string
(choose only one)

-

2 = Event
3 = Adventure
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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Questionnaire
Variable
Number (QN Variable Name
No.)
Part II : Travel information / perception about
Thailand

p2_9_2

9

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Identify the first
5 most

Possible
Code

1-18

Meaning / (unit)

Note

4 = Sport
Activities
5 = Shopping
6 = Night life
7 = Food
8 = Medical /
Health
Service
9 = MICE ;
Meetings
Incentive
Conference
Exhibition
1 = Price /
0
Promotion
1 = Movies
1
1 = Information
2
Availability &
Advertiseme
nt
1 = Safety /
3
Security
1 = Authenticity
4
(Local
culture)
1 = People
5
Friendliness
1 = Country
6
image
1 = Discover
7
Thainess
Campaign
1 = Others
8
(same code as p2_9_1)
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Questionnaire
Possible
Variable
Number (QN Variable Name
Code
No.)
Part II : Travel information / perception about
Thailand
important
factors choosing
Thailand for
travel
destination
(second answer)
p2_9_3
9
Identify the first
1-18
5 most
important
factors choosing
Thailand for
travel
destination
(third answer)
p2_9_4
9
Identify the first
1-18
5 most
important
factors choosing
Thailand for
travel
destination
(fourth answer)
p2_9_5
9
Identify the first
1-18
5 most
important
factors choosing
Thailand for
travel
destination (fifth
answer)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Meaning / (unit)

Note

-

(same code as p2_9_1)

-

(same code as p2_9_1)

-

(same code as p2_9_1)

ผ1-37

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_10_1
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand? (Sea
and beach)

Possible
Code

0-1

Meaning / (unit)

Note

0 = No

-

1 = Yes
p2_10_2

p2_10_3

p2_10_4

10

10

10

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand? (EcoTourism
(mountains,water
fall, safari,
national park))
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Adventure
travel (rafting,
canoeing, mount
climbing))
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Historical sites /
City Tour)

0-1

-

0-1

(same code as
p2_10_1)

0-1

-

ผ1-38

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_10_5
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand? (Learn
the way of local
residents)
p2_10_6
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Medical
treatment)
p2_10_7
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand? (Spa &
wellness)
p2_10_8
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Tasting Thai
food)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-1

0-1

-

(same code
as p2_10_1)
0-1

-

0-1

-

ผ1-39

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_10_9
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Nightlife)
p2_10_10
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Theme Park /
Entertainment)
p2_10_11
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(National event /
local event /
local festival)
p2_10_12
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand? (Diving
/ snorkeling)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

0-1

-

Note

(same code
as p2_10_1)
0-1

-

ผ1-40

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_10_13
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Golfing)
p2_10_14
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Shopping)
p2_10_15
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand? (Watch
Thai Boxing)
p2_10_16
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand?
(Participate Thai
Cooking Class)
p2_10_17
10
Destinations/
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand? (Sport
activity)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

Note

(same code
as p2_10_1)

0-1

-

ผ1-41

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Possible
Code

Meaning / (unit)

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_10_18
10
Destinations/
0-1
activities which
you visited or
participated
during this trip in
Thailand? (Other)
p2_11
11
How much did
1-999999
(US$)
you spend on
this trip? (in
Thailand only,
not include
international
airfare)
p2_12_1
12
Before travelling
0-1
0 = No
to Thailand,
Which source
that obtained
infomation
about Thai
tourism?
(Tourism
website)
1 = Yes
p2_12_2
12
Before travelling
0-1
to Thailand,
Which source
that obtained
infomation
about Thai
tourism? (Social
media)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Note

(same code
as p2_10_1)

per 1 person only

-

-

(same code as
p2_12_1)

ผ1-42

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_12_3
12
Before travelling
to Thailand,
Which source
that obtained
infomation
about Thai
tourism? (Friend/
relative)
p2_12_4
12
Before travelling
to Thailand,
Which source
that obtained
infomation
about Thai
tourism? (Travel
agency)
p2_12_5
12
Before travelling
to Thailand,
Which source
that obtained
infomation
about Thai
tourism? (Media
(Publication,
television, radio))
p2_12_6
12
Before travelling
to Thailand,
Which source
that obtained
infomation
about Thai
tourism? (Other)
p2_13_1
13
which
source/media do
you
acknowledge the
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

0-1

0 = No

Note

(same code as
p2_12_1)

-

ผ1-43

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
tourism
information
during your
travelling in
Thailand
(Tourism
Website)
1 = Yes
p2_13_2

13

p2_13_3

13

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand (Social
media)
which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand
(Relatives /
Friends)

0-1

0-1

-

(same code as
p2_13_1)

ผ1-44

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_13_4
13
which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand
(Publication such
as magazine,
newspaper,
Brochure, Poster
etc.)
p2_13_5
13
which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand
(Billboard)
p2_13_6
13
which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand
(Television)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

Note

(same code as
p2_13_1)

0-1

-

ผ1-45

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_13_7
13
which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand (Radio)
p2_13_8
13
which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand (Tourist
agencies / Tour
counters)
p2_13_9
13
which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand
(People)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

0-1

0-1

Meaning / (unit)

Note

-

-

(same code as
p2_13_1)
0-1

-

ผ1-46

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_13_10
13
which
source/media do
you
acknowledge the
tourism
information
during your
travelling in
Thailand (Other)
p2_14_1.1
14
Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from. (Tourism
Authority of
Thailand)

Possible
Code

0-1

Meaning / (unit)

Note

-

(same code as
p2_13_1)

0-1

0 = No

-

1 = Yes
p2_14_1.2

14

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from. (Thailand
Tourist Trips and
Tips AR Book)

0-1
-

(same code as
p2_14_1.1)

ผ1-47

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_14_1.3
14
Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from. (My
Currency
Exchange Rates
Converter)
p2_14_1.4
14
Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from. (The
Weather
channel)
p2_14_1.5
14
Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from. (Attractions
website
(e.g.Tripadvisor,
Foursquare, WiFi
Map Pro))

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

Note

(same code as
p2_14_1.1)
0-1

-

ผ1-48

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
p2_14_2.1
14
Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from. (Google (
e.g. map,
Translate, Earth,
Scholar))
p2_14_2.2
14
Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from. (Chat (e.g.
Line, Facebook,
Skype, Viber, QQ
Chat))
p2_14_3.1
14
Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from.
(Accommodation
App. (e.g. Agoda,
Booking.com,
Hostelworld,
Expedia,
Hotels.com,
HotelClub,
Venere, Priceline,
Yonderbound,Dir
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

Note

(same code as
p2_14_1.1)
0-1

-

ผ1-49

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnaire
Number (QN
No.)

Variable Name

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

Part II : Travel information / perception about
Thailand (continue)
ect With Hotel,
Kayak, Trivago,
HotelsCombined
)
p2_14_3.2

p2_14_4

14

14

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from.
(Transportation
App. (e.g. Sky
scanner,
Tripadvisor,
Lonelyplanet,
Virtualtourist,
Thailandee))
Application
software of
tourism
information do
you
acknowledge
from. (Other)

0-1

-

(same code as
p2_14_1.1)

0-1

-

ผ1-50

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction
p3_15_country
p3_15_1.1exp

p3_15_1.1stf

p3_15_1.1vs

p3_15_1.2exp

15
15.1.1

15.1.1

15.1.1

15.1.2

Variable Name

Last country visit.
(for compare to
Thailand)
Immigration
service_convenie
nce_expected
level

Immigration
service_convenie
nce_satisfaction
level

Immigration
service_convenie
nce_compare

Immigration
service_communi
cation_expected
level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code
1-63
0-5

0-5

Meaning / (unit)

0 = Not
application
1 = Not at all
satisfied
2 = Slight satisfied
3 = Moderate
satisfied
4 = Very satisfied
5 = Extremely
satisfied
0 = Not
application

0-2

1 = Not at all
satisfied
2 = Slight satisfied
3 = Moderate
satisfied
4 = Very satisfied
5 = Extremely
satisfied
0 = equal

0-5

1 = Thailand is
better
2 = Thailand is
worse
-

Note

(same code as p1_1)
-

-

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-51

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_1.2stf

15.1.2

p3_15_1.2vs

15.1.2

p3_15_1.3exp

15.1.3

p3_15_1.3stf

15.1.3

p3_15_1.3vs

15.1.3

p3_15_1.4exp

15.1.4

p3_15_1.4stf

15.1.4

p3_15_1.4vs

15.1.4

p3_15_1.5exp

15.1.5

p3_15_1.5stf

15.1.5

Variable Name
Immigration
service_communi
cation_satisfactio
n level
Immigration
service_communi
cation_compare
Immigration
service_friendline
ss of
workers_expecte
d level
Immigration
service_friendline
ss of
workers_satisfacti
on level
Immigration
service_friendline
ss of
workers_compare
Immigration
service_efficiency
_expected level
Immigration
service_efficiency
_satisfaction
level
Immigration
service_efficiency
_compare
overall expected
level of
immigration
service
overall
satisfaction level
of immigration
service

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-52

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_1.5vs

15.1.5

p3_15_2_Airpo
p3_15_2.1exp

15.2
15.2.1

p3_15_2.1stf

15.2.1

p3_15_2.1vs

15.2.1

p3_15_2.2exp

15.2.2

p3_15_2.2stf

15.2.2

p3_15_2.2vs

15.2.2

p3_15_2.3exp

15.2.3

p3_15_2.3stf

15.2.3

p3_15_2.3vs

15.2.3

p3_15_2.4exp

15.2.4

p3_15_2.4stf

15.2.4

Variable Name
compare overall
satisfaction of
immigration
service
Airport Name
Airport_service_si
gnage_expected
level
Airport_service_si
gnage_satisfactio
n level
Airport_service_si
gnage_compare
Airport_service_cl
eanliness_expect
ed level
Airport_service_cl
eanliness_satisfac
tion level
Airport_service_cl
eanliness_compa
re
Airport_service_c
onvenience_expe
cted level
Airport_service_c
onvenience_satis
faction level
Airport_service_c
onvenience_com
pare
Airport_service_a
vailability of
food_expected
level
Airport_service_a
vailability of
food_satisfaction
level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

string
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-53

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_2.4vs

15.2.4

p3_15_2.5exp

15.2.5

p3_15_2.5stf

15.2.5

p3_15_2.5vs

15.2.5

p3_15_2.6exp

15.2.6

p3_15_2.6stf

15.2.6

p3_15_2.6vs

15.2.6

p3_15_2.7exp

15.2.7

p3_15_2.7stf

15.2.7

p3_15_2.7vs

15.2.7

Variable Name
Airport_service_a
vailability of
food_compare
Airport_service_a
vailability of
shopping
_expected level
Airport_service_a
vailability of
shopping
_satisfaction
level
Airport_service_a
vailability of
shopping
_compare
Airport_service_fr
iendliness of
workers_expecte
d level
Airport_service_fr
iendliness of
workers_satisfacti
on level
Airport_service_fr
iendliness of
workers_compare
Airport_service_c
ommunication_e
xpected level
Airport_service_c
ommunication_s
atisfaction level
Airport_service_c
ommunication_c
ompare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-54

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_2.8exp

15.2.8

p3_15_2.8stf

15.2.8

p3_15_2.8vs

15.2.8

p3_15_2.9exp

15.2.9

p3_15_2.9stf

15.2.9

p3_15_2.9vs

15.2.9

p3_15_2.10exp

15.2.10

p3_15_2.10stf

15.2.10

p3_15_2.10vs

15.2.10

p3_15_2.11exp

15.2.11

p3_15_2.11stf

15.2.11

p3_15_2.11vs

15.2.11

Variable Name
Airport_service_w
ifi /
internet_expecte
d level
Airport_service_w
ifi /
internet_satisfacti
on level
Airport_service_w
ifi /
internet_compar
e
Airport_service_s
afety_expected
level
Airport_service_s
afety_satisfaction
level
Airport_service_s
afety_compare
Airport_service_e
fficiency_expecte
d level
Airport_service_e
fficiency_satisfact
ion level
Airport_service_e
fficiency_compar
e
overall expected
of Airport service
overall
satisfaction of
Airport service
compare overall
satisfaction of
Airport service

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-55

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_3.1exp

15.3.1

p3_15_3.1stf

15.3.1

p3_15_3.1vs

15.3.1

p3_15_3.2exp

15.3.2

p3_15_3.2stf

15.3.2

p3_15_3.2vs

15.3.2

p3_15_3.3exp

15.3.3

p3_15_3.3stf

15.3.3

p3_15_3.3vs

15.3.3

Variable Name
Transportation_s
ervice_accessibili
ty_expected
level
Transportation_s
ervice_accessibili
ty_satisfaction
level
Transportation_s
ervice_accessibili
ty_compare
Transportation_s
ervice_cleanlines
s and
comfort_expecte
d level
Transportation_s
ervice_cleanlines
s and
comfort_satisfacti
on level
Transportation_s
ervice_cleanlines
s and
comfort_compar
e
Transportation_s
ervice_communic
ation_expected
level
Transportation_s
ervice_communic
ation_satisfaction
level
Transportation_s
ervice_communic
ation_compare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-56

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_3.4exp

15.3.4

p3_15_3.4stf

15.3.4

p3_15_3.4vs

15.3.4

p3_15_3.5exp

15.3.5

p3_15_3.5stf

15.3.5

p3_15_3.5vs

15.3.5

p3_15_3.6exp

15.3.6

p3_15_3.6stf

15.3.6

p3_15_3.6vs

15.3.6

Variable Name
Transportation_s
ervice_safety_ex
pected level
Transportation_s
ervice_safety_sati
sfaction level
Transportation_s
ervice_safety_co
mpare
Transportation_s
ervice_efficiency
of service
_expected level
Transportation_s
ervice_efficiency
of service
_satisfaction
level
Transportation_s
ervice_efficiency
of service
_compare
Transportation_s
ervice_value for
your
money_expected
level
Transportation_s
ervice_value for
your
money_satisfacti
on level
Transportation_s
ervice_value for
your
money_compare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-57

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_3.7exp

15.3.7

p3_15_3.7stf

15.3.7

p3_15_3.7vs

15.3.7

Variable

Variable Name
overall expected
level of
Transportation
service
overall
satisfaction level
of Transportation
service
compare overall
satisfaction of
Transportation
service

Questionnair
e Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction (continue)
p3_15_4.1exp
15.4.1
p3_15_4.1stf

15.4.1

p3_15_4.1vs

15.4.1

p3_15_4.2exp

15.4.2

p3_15_4.2stf

15.4.2

Variable Name

Accommodation_
service_accessibili
ty_expected level
Accommodation_
service_accessibili
ty_satisfaction
level
Accommodation_
service_accessibili
ty_compare
Accommodation_
service_variety of
choices_expected
level
Accommodation_
service_variety of
choices_satisfacti
on level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-58

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_4.2vs

15.4.2

p3_15_4.3exp

15.4.3

p3_15_4.3stf

15.4.3

p3_15_4.3vs

15.4.3

p3_15_4.4exp

15.4.4

p3_15_4..4stf

15.4.4

p3_15_4.4vs

15.4.4

p3_15_4.5exp

15.4.5

p3_15_4.5stf

15.4.5

p3_15_4.5vs

15.4.5

p3_15_4.6exp

15.4.6

Variable Name
Accommodation_
service_variety of
choices_compare
Accommodation_
service_facilities_
expected level
Accommodation_
service_facilities_
satisfaction level
Accommodation_
service_facilities_
compare
Accommodation_
service_hygiene_
expected level
Accommodation_
service_hygiene_s
atisfaction level
Accommodation_
service_hygiene_c
ompare
Accommodation_
service_communi
cation_expected
level
Accommodation_
service_communi
cation_satisfactio
n level
Accommodation_
service_communi
cation_compare
Accommodation_
service_efficiency
of service
_expected level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-59

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_4.6stf

15.4.6

p3_15_4.6vs

15.4.6

p3_15_4.7exp

15.4.7

p3_15_4.7stf

15.4.7

p3_15_4.7vs

15.4.7

p3_15_4.8exp

15.4.8

p3_15_4.8stf

15.4.8

p3_15_4.8vs

15.4.8

p3_15_4.9exp

15.4.9

p3_15_4.9stf

15.4.9

Variable Name
Accommodation_
service_efficiency
of service
_satisfaction level
Accommodation_
service_efficiency
of service
_compare
Accommodation_
service_safety_ex
pected level
Accommodation_
service_safety_sat
isfaction level
Accommodation_
service_safety_co
mpare
Accommodation_
service_wifi /
internet_expecte
d level
Accommodation_
service_wifi /
internet_satisfacti
on level
Accommodation_
service_wifi /
internet_compare
Accommodation_
service_value for
your
money_expected
level
Accommodation_
service_value for
your
money_satisfactio
n level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-60

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_4.9vs

15.4.9

p3_15_4.10exp

15.4.10

p3_15_4.10stf

15.4.10

p3_15_4.10vs

15.4.10

p3_15_5.1exp

15.5.1

p3_15_5.1stf

15.5.1

p3_15_5.1vs

15.5.1

p3_15_5.2exp

15.5.2

p3_15_5.2stf

15.5.2

p3_15_5.2vs

15.5.2

Variable Name
Accommodation_
service_value for
your
money_compare
overall expected
level of
Accommodation
service
overall
satisfaction level
of
Accommodation
service
compare overall
satisfaction of
Accommodation
service
Restaurants_servi
ce_accessibility_e
xpected level
Restaurants_servi
ce_accessibility_s
atisfaction level
Restaurants_servi
ce_accessibility_c
ompare
Restaurants_servi
ce_variety of
choices_expected
level
Restaurants_servi
ce_variety of
choices_satisfacti
on level
Restaurants_servi
ce_variety of
choices_compare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-61

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_5.3exp

15.5.3

p3_15_5.3stf

15.5.3

p3_15_5.3vs

15.5.3

p3_15_5.4exp

15.5.4

p3_15_5.4stf

15.5.4

p3_15_5.4vs

15.5.4

p3_15_5.5exp

15.5.5

p3_15_5.5stf

15.5.5

p3_15_5.5vs

15.5.5

p3_15_5.6exp

15.5.6

Variable Name
Restaurants_servi
ce_hygiene_expe
cted level
Restaurants_servi
ce_hygiene_satisf
action level
Restaurants_servi
ce_hygiene_com
pare
Restaurants_servi
ce_quality and
taste of the
food_expected
level
Restaurants_servi
ce_quality and
taste of the
food_satisfaction
level
Restaurants_servi
ce_quality and
taste of the
food_compare
Restaurants_servi
ce_communicatio
n_expected level
Restaurants_servi
ce_communicatio
n_satisfaction
level
Restaurants_servi
ce_communicatio
n_compare
Restaurants_servi
ce_efficiency of
service
_expected level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-62

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_5.6stf

15.5.6

p3_15_5.6vs

15.5.6

p3_15_5.7exp

15.5.7

p3_15_5.7stf

15.5.7

p3_15_5.7vs

15.5.7

p3_15_5.8exp

15.5.8

p3_15_5.8stf

15.5.8

p3_15_5.8vs

15.5.8

p3_15_5.9exp

15.5.9

p3_15_5.9stf

15.5.9

Variable Name
Restaurants_servi
ce_efficiency of
service
_satisfaction level
Restaurants_servi
ce_efficiency of
service _compare
Restaurants_servi
ce_wifi /
internet_expecte
d level
Restaurants_servi
ce_wifi /
internet_satisfacti
on level
Restaurants_servi
ce_wifi /
internet_compare
Restaurants_servi
ce_value for your
money_expected
level
Restaurants_servi
ce_value for your
money_satisfactio
n level
Restaurants_servi
ce_value for your
money_compare
overall expected
level of
Restaurants
service
overall
satisfaction level
of Restaurants
service

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-63

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_5.9vs

15.5.9

p3_15_6.1exp

15.6.1

p3_15_6.1stf

15.6.1

p3_15_6.1vs

15.6.1

p3_15_6.2exp

15.6.2

p3_15_6.2stf

15.6.2

p3_15_6.2vs

15.6.2

p3_15_6.3exp

15.6.3

p3_15_6.3stf

15.6.3

p3_15_6.3vs

15.6.3

Variable Name
compare overall
satisfaction of
Restaurants
service
Shopping_service
_accessibility_exp
ected level
Shopping_service
_accessibility_sati
sfaction level
Shopping_service
_accessibility_co
mpare
Shopping_service
_varieties of
shopping
places_expected
level
Shopping_service
_varieties of
shopping
places_satisfactio
n level
Shopping_service
_varieties of
shopping
places_compare
Shopping_service
_variety of
merchandises_ex
pected level
Shopping_service
_variety of
merchandises_sat
isfaction level
Shopping_service
_variety of
merchandises_co
mpare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-64

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_6.4exp

15.6.4

p3_15_6.4stf

15.6.4

p3_15_6.4vs

15.6.4

p3_15_6.5exp

15.6.5

p3_15_6.5stf

15.6.5

p3_15_6.5vs

15.6.5

Variable Name
Shopping_service
_quality of
merchandises_ex
pected level
Shopping_service
_quality of
merchandises_sat
isfaction level
Shopping_service
_quality of
merchandises_co
mpare
Shopping_service
_availability of
local specialty
items/goods_exp
ected level
Shopping_service
_availability of
local specialty
items/goods_satis
faction level
Shopping_service
_availability of
local specialty
items/goods_com
pare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-65

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction (continue)
p3_15_6.6exp
15.6.6
p3_15_6.6stf

15.6.6

p3_15_6.6vs

15.6.6

p3_15_6.7exp

15.6.7

p3_15_6.7stf

15.6.7

p3_15_6.7vs

15.6.7

p3_15_6.8exp

15.6.8

p3_15_6.8stf

15.6.8

p3_15_6.8vs

15.6.8

p3_15_6.9exp

15.6.9

p3_15_6.9stf

15.6.9

Variable Name

Shopping_service
_communication_
expected level
Shopping_service
_communication_
satisfaction level
Shopping_service
_communication_
compare
Shopping_service
_efficiency of
service
_expected level
Shopping_service
_efficiency of
service
_satisfaction level
Shopping_service
_efficiency of
service _compare
Shopping_service
_safety_expected
level
Shopping_service
_safety_satisfactio
n level
Shopping_service
_safety_compare
Shopping_service
_wifi /
internet_expecte
d level
Shopping_service
_wifi /
internet_satisfacti
on level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning /
(unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-66

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_6.9vs

15.6.9

p3_15_6.10exp

15.6.10

p3_15_6.10stf

15.6.10

p3_15_6.10vs

15.6.10

p3_15_6.11exp

15.6.11

p3_15_6.11stf

15.6.11

p3_15_6.11vs

15.6.11

p3_15_7.1exp

15.7.1

p3_15_7.1stf

15.7.1

p3_15_7.1vs

15.7.1

p3_15_7.2exp

15.7.2

Variable Name
Shopping_service
_wifi /
internet_compare
Shopping_service
_value for your
money_expected
level
Shopping_service
_value for your
money_satisfactio
n level
Shopping_service
_value for your
money_compare
overall expected
level of Shopping
service
overall
satisfaction level
of Shopping
service
compare overall
satisfaction of
Shopping service
Sea and
Beach_accessibilit
y_expected level
Sea and
Beach_accessibilit
y_satisfaction
level
Sea and
Beach_accessibilit
y_compare
Sea and
Beach_variety of
choices_expected
level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning /
(unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-67

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_7.2stf

15.7.2

p3_15_7.2vs

15.7.2

p3_15_7.3exp

15.7.3

p3_15_7.3stf

15.7.3

p3_15_7.3vs

15.7.3

p3_15_7.4exp

15.7.4

p3_15_7.4stf

15.7.4

p3_15_7.4vs

15.7.4

p3_15_7.5exp

15.7.5

p3_15_7.5stf

15.7.5

p3_15_7.5vs

15.7.5

p3_15_7.6exp

15.7.6

Variable Name
Sea and
Beach_variety of
choices_satisfacti
on level
Sea and
Beach_variety of
choices_compare
Sea and
Beach_interesting
_expected level
Sea and
Beach_interesting
_satisfaction level
Sea and
Beach_interesting
_compare
Sea and
Beach_safety_exp
ected level
Sea and
Beach_safety_sati
sfaction level
Sea and
Beach_safety_co
mpare
Sea and
Beach_wifi /
internet_expecte
d level
Sea and
Beach_wifi /
internet_satisfacti
on level
Sea and
Beach_wifi /
internet_compare
overall expected
level of
Destination

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning /
(unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-68

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_7.6stf

15.7.6

p3_15_7.6vs

15.7.6

p3_15_8.1exp

15.8.1

p3_15_8.1stf

15.8.1

p3_15_8.1vs

15.8.1

p3_15_8.2exp

15.8.2

p3_15_8.2stf

15.8.2

p3_15_8.2vs

15.8.2

p3_15_8.3exp

15.8.3

p3_15_8.3stf

15.8.3

Variable Name
overall
satisfaction level
of Destination
compare overall
satisfaction of
Destination
EcoTourism_accessibi
lity_expected
level
EcoTourism_accessibi
lity_satisfaction
level
EcoTourism_accessibi
lity_compare
EcoTourism_variety
of
choices_expected
level
EcoTourism_variety
of
choices_satisfacti
on level
EcoTourism_variety
of
choices_compare
EcoTourism_interesti
ng_expected
level
EcoTourism_interesti
ng_satisfaction
level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning /
(unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-69

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_8.3vs

15.8.3

p3_15_8.4exp

15.8.4

p3_15_8.4stf

15.8.4

p3_15_8.4vs

15.8.4

p3_15_8.5exp

15.8.5

p3_15_8.5stf

15.8.5

p3_15_8.5vs

15.8.5

p3_15_8.6exp

15.8.6

p3_15_8.6stf

15.8.6

p3_15_8.6vs

15.8.6

p3_15_9.1exp

15.9.1

p3_15_9.1stf

15.9.1

Variable Name
EcoTourism_interesti
ng_compare
EcoTourism_safety_e
xpected level
EcoTourism_safety_s
atisfaction level
EcoTourism_safety_c
ompare
Eco-Tourism_wifi
/
internet_expecte
d level
Eco-Tourism_wifi
/
internet_satisfacti
on level
Eco-Tourism_wifi
/
internet_compare
overall expected
level of EcoTourism
overall
satisfaction level
of Eco-Tourism
compare overall
satisfaction of
Eco-Tourism
Historical Sites
_accessibility_exp
ected level
Historical Sites
_accessibility_sati
sfaction level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning /
(unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-70

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_9.1vs

15.9.1

p3_15_9.2exp

15.9.2

p3_15_9.2stf

15.9.2

p3_15_9.2vs

15.9.2

p3_15_9.3exp

15.9.3

p3_15_9.3stf

15.9.3

p3_15_9.3vs

15.9.3

p3_15_9.4exp

15.9.4

p3_15_9.4stf

15.9.4

p3_15_9.4vs

15.9.4

p3_15_9.5exp

15.9.5

p3_15_9.5stf

15.9.5

Variable Name
Historical Sites
_accessibility_
compare
Historical Sites
_variety of
choices_expected
level
Historical Sites
_variety of
choices_satisfacti
on level
Historical Sites
_variety of
choices_compare
Historical Sites
_interesting_expe
cted level
Historical Sites
_interesting_satisf
action level
Historical Sites
_interesting_com
pare
Historical Sites
_safety_expected
level
Historical Sites
_safety_satisfactio
n level
Historical Sites
_safety_compare
Historical Sites
_wifi /
internet_expecte
d level
Historical Sites
_wifi /
internet_satisfacti
on level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning /
(unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-71

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_9.5vs

15.9.5

p3_15_9.6exp

15.9.6

p3_15_9.6stf

15.9.6

p3_15_9.6vs

15.9.6

Variable

Variable Name
Historical Sites
_wifi /
internet_compare
overall expected
level of Historical
Sites
overall
satisfaction level
of Historical Sites
compare overall
satisfaction of
Historical Sites

Questionnair
e Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction (continue)
p3_15_10.1exp
15.10.1
p3_15_10.1stf

15.10.1

p3_15_10.1vs

15.10.1

p3_15_10.2exp

15.10.2

p3_15_10.2stf

15.10.2

p3_15_10.2vs

15.10.2

Variable Name

Adventure_acces
sibility_expected
level
Adventure_acces
sibility_satisfactio
n level
Adventure_acces
sibility_compare
Adventure_variet
y of
choices_expecte
d level
Adventure_variet
y of
choices_satisfacti
on level
Adventure_variet
y of
choices_compare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning /
(unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-72

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_10.3exp

15.10.3

p3_15_10.3stf

15.10.3

p3_15_10.3vs

15.10.3

p3_15_10.4exp

15.10.4

p3_15_10.4stf

15.10.4

p3_15_10.4vs

15.10.4

p3_15_10.5exp

15.10.5

p3_15_10.5stf

15.10.5

p3_15_10.5vs

15.10.5

p3_15_10.6exp

15.10.6

p3_15_10.6stf

15.10.6

p3_15_10.6vs

15.10.6

p3_15_10.7exp

15.10.7

Variable Name
Adventure_exciti
ng_expected
level
Adventure_exciti
ng_satisfaction
level
Adventure_exciti
ng_compare
Adventure_com
munication_expe
cted level
Adventure_com
munication_satisf
action level
Adventure_com
munication_com
pare
Adventure_efficie
ncy of service
_expected level
Adventure_efficie
ncy of service
_satisfaction
level
Adventure_efficie
ncy of service
_compare
Adventure_safety
_expected level
Adventure_safety
_satisfaction
level
Adventure_safety
_compare
Adventure_value
for your
money_expected
level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-73

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_10.7stf

15.10.7

p3_15_10.7vs

15.10.7

p3_15_10.8exp

15.10.8

p3_15_10.8stf

15.10.8

p3_15_10.8vs

15.10.8

p3_15_11.1exp

15.11.1

p3_15_11.1stf

15.11.1

p3_15_11.1vs

15.11.1

p3_15_11.2exp

15.11.2

p3_15_11.2stf

15.11.2

Variable Name
Adventure_value
for your
money_satisfacti
on level
Adventure_value
for your
money_compare
overall expected
level of
Adventure
overall
satisfaction level
of Adventure
compare overall
satisfaction of
Adventure
Golf
Courses_accessibi
lity_expected
level
Golf
Courses_accessibi
lity_satisfaction
level
Golf
Courses_accessibi
lity_compare
Golf
Courses_variety
of
choices_expecte
d level
Golf
Courses_variety
of
choices_satisfacti
on level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-74

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_11.2vs

15.11.2

p3_15_11.3exp

15.11.3

p3_15_11.3stf

15.11.3

p3_15_11.3vs

15.11.3

p3_15_11.4exp

15.11.4

p3_15_11.4stf

15.11.4

p3_15_11.4vs

15.11.4

p3_15_11.5exp

15.11.5

p3_15_11.5stf

15.11.5

p3_15_11.5vs

15.11.5

Variable Name
Golf
Courses_variety
of
choices_compare
Golf
Courses_commu
nication_expecte
d level
Golf
Courses_commu
nication_satisfacti
on level
Golf
Courses_commu
nication_compar
e
Golf
Courses_efficienc
y of service
_expected level
Golf
Courses_efficienc
y of service
_satisfaction
level
Golf
Courses_efficienc
y of service
_compare
Golf
Courses_safety_e
xpected level
Golf
Courses_safety_s
atisfaction level
Golf
Courses_safety_c
ompare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-75

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_11.6exp

15.11.6

p3_15_11.6stf

15.11.6

p3_15_11.6vs

15.11.6

p3_15_11.7exp

15.11.7

p3_15_11.7stf

15.11.7

p3_15_11.7vs

15.11.7

p3_15_12.1exp

15.12.1

p3_15_12.1stf

15.12.1

p3_15_12.1vs

15.12.1

p3_15_12.2exp

15.12.2

p3_15_12.2stf

15.12.2

Variable Name
Golf
Courses_value
for your
money_expected
level
Golf
Courses_value
for your
money_satisfacti
on level
Golf
Courses_value
for your
money_compare
overall expected
level of Golf
Courses
overall
satisfaction level
of Golf Courses
compare overall
satisfaction of
Golf Courses
Wellness_accessi
bility_expected
level
Wellness_accessi
bility_satisfaction
level
Wellness_accessi
bility_compare
Wellness_variety
of
choices_expecte
d level
Wellness_variety
of
choices_satisfacti
on level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-76

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_12.2vs

15.12.2

p3_15_12.3exp

15.12.3

p3_15_12.3stf

15.12.3

p3_15_12.3vs

15.12.3

p3_15_12.4exp

15.12.4

p3_15_12.4stf

15.12.4

p3_15_12.4vs

15.12.4

p3_15_12.5exp

15.12.5

p3_15_12.5stf

15.12.5

p3_15_12.5vs

15.12.5

p3_15_12.6exp

15.12.6

Variable Name
Wellness_variety
of
choices_compare
Wellness_conven
ience (equipment
and
facilities)_expect
ed level
Wellness_conven
ience (equipment
and
facilities)_satisfac
tion level
Wellness_conven
ience (equipment
and
facilities)_compar
e
Wellness_hygien
e_expected level
Wellness_hygien
e_satisfaction
level
Wellness_hygien
e_compare
Wellness_comm
unication_expect
ed level
Wellness_comm
unication_satisfac
tion level
Wellness_comm
unication_compa
re
Wellness_efficien
cy of
service_expected
level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-77

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_12.6stf

15.12.6

p3_15_12.6vs

15.12.6

p3_15_12.7exp

15.12.7

p3_15_12.7stf

15.12.7

p3_15_12.7vs

15.12.7

p3_15_12.8exp

15.12.8

p3_15_12.8stf

15.12.8

p3_15_12.8vs

15.12.8

p3_15_12.9exp

15.12.9

p3_15_12.9stf

15.12.9

p3_15_12.9vs

15.12.9

p3_15_12.10exp

15.12.10

p3_15_12.10stf

15.12.10

Variable Name
Wellness_efficien
cy of
service_satisfacti
on level
Wellness_efficien
cy of
service_compare
Wellness_safety_
expected level
Wellness_safety_
satisfaction level
Wellness_safety_
compare
Wellness_wifi /
internet_expecte
d level
Wellness_wifi /
internet_satisfacti
on level
Wellness_wifi /
internet_compar
e
Wellness_value
for your
money_expected
level
Wellness_value
for your
money_satisfacti
on level
Wellness_value
for your
money_compare
overall expected
level of Wellness
overall
satisfaction level
of wellness

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

0-5

-

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)
(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-78

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable
p3_15_12.10vs

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)
15.12.10

Variable Name
compare overall
satisfaction of
Wellness

Questionnair
e Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction (continue)
p3_15_13.1exp
15.13.1

p3_15_13.1stf

15.13.1

p3_15_13.1vs

15.13.1

p3_15_13.2exp

15.13.2

p3_15_13.2stf

15.13.2

p3_15_13.2vs

15.13.2

p3_15_13.3exp

15.13.3

Variable Name

Travel Agents
_variety of
choices_expecte
d level
Travel Agents
_variety of
choices_satisfacti
on level
Travel Agents
_variety of
choices_compare
Travel Agents
_communication
_expected level
Travel Agents
_communication
_satisfaction
level
Travel Agents
_communication
_compare
Travel Agents
_efficiency of
service_expected
level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code
0-2

Possible
Code

Meaning / (unit)
-

Meaning / (unit)

Note
(same code as
p3_15_1.1vs)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-79

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_13.3stf

15.13.3

p3_15_13.3vs

15.13.3

p3_15_13.4exp

15.13.4

p3_15_13.4stf

15.13.4

p3_15_13.4vs

15.13.4

p3_15_13.5exp

15.13.5

p3_15_13.5stf

15.13.5

p3_15_13.5vs

15.13.5

p3_15_14.1exp

15.14.1

p3_15_14.1stf

15.14.1

p3_15_14.1vs

15.14.1

Variable Name
Travel Agents
_efficiency of
service_satisfacti
on level
Travel Agents
_efficiency of
service_compare
Travel Agents
_value for your
money_expected
level
Travel Agents
_value for your
money_satisfacti
on level
Travel Agents
_value for your
money_compare
overall expected
level of Travel
Agents
overall
satisfaction level
of Travel Agents
compare overall
satisfaction of
Travel Agents
Public
restrooms_availa
bility_expected
level
Public
restrooms_availa
bility_satisfaction
level
Public
restrooms_availa
bility_compare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-80

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_14.2exp

15.14.2

p3_15_14.2stf

15.14.2

p3_15_14.2vs

15.14.2

p3_15_14.3exp

15.14.3

p3_15_14.3stf

15.14.3

p3_15_14.3vs

15.14.3

p3_15_15.1exp

15.15.1

p3_15_15.1stf

15.15.1

p3_15_15.1vs

15.15.1

Variable Name
Public
restrooms_hygien
e_expected level
Public
restrooms_hygien
e_satisfaction
level
Public
restrooms_hygien
e_compare
overall expected
level of Public
restrooms
overall
satisfaction level
of Public
restrooms
compare overall
satisfaction of
Public restrooms
Tourist
Information /
Visitor center
_accessibility_ex
pected level
Tourist
Information /
Visitor center
_accessibility_sati
sfaction level
Tourist
Information /
Visitor center
_accessibility_co
mpare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-81

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_15.2exp

15.15.2

p3_15_15.2stf

15.15.2

p3_15_15.2vs

15.15.2

p3_15_15.3exp

15.15.3

p3_15_15.3stf

15.15.3

p3_15_15.3vs

15.15.3

Variable Name
Tourist
Information /
Visitor center
_efficiency of
service_expected
level
Tourist
Information /
Visitor center
_efficiency of
service_satisfacti
on level
Tourist
Information /
Visitor center
_efficiency of
service_compare
Tourist
Information /
Visitor center
_helpfulness of
information
provided_expect
ed level
Tourist
Information /
Visitor center
_helpfulness of
information
provided_satisfac
tion level
Tourist
Information /
Visitor center
_helpfulness of
information
provided_compar
e

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-82

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_15.4exp

15.15.4

p3_15_15.4stf

15.15.4

p3_15_15.4vs

15.15.4

p3_15_15.5exp

15.15.5

p3_15_15.5stf

15.15.5

p3_15_15.5vs

15.15.5

p3_15_16.1exp

15.16.1

p3_15_16.1stf

15.16.1

p3_15_16.1vs

15.16.1

p3_15_16.2exp

15.16.2

Variable Name
Tourist
Information /
Visitor center
_communication
_expected level
Tourist
Information /
Visitor center
_communication
_satisfaction
level
Tourist
Information /
Visitor center
_communication
_compare
overall expected
level of Tourist
Information /
Visitor center
overall
satisfaction level
of Tourist
Information /
Visitor center
compare overall
satisfaction of
Tourist
Information /
Visitor center
Guide_friendlines
s_expected level
Guide_friendlines
s_satisfaction
level
Guide_friendlines
s_compare
Guide_honesty_e
xpected level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-83

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_16.2stf

15.16.2

p3_15_16.2vs

15.16.2

p3_15_16.3exp

15.16.3

p3_15_16.3stf

15.16.3

p3_15_16.3vs

15.16.3

p3_15_16.4exp

15.16.4

p3_15_16.4stf

15.16.4

p3_15_16.4vs

15.16.4

p3_15_16.5exp

15.16.5

p3_15_16.5stf

15.16.5

p3_15_16.5vs

15.16.5

Variable Name
Guide_honesty_s
atisfaction level
Guide_honesty_c
ompare
Guide_communic
ation_expected
level
Guide_communic
ation_satisfaction
level
Guide_communic
ation_compare
Guide_knowledg
e_expected level
Guide_knowledg
e_satisfaction
level
Guide_knowledg
e_compare
overall expected
level of Guide
overall
satisfaction level
of Guide
compare overall
satisfaction of
Guide

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)
(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-2

-

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

0-5

-

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)
(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-84

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction (continue)
p3_15_17.1exp
15.17.1
p3_15_17.1stf

15.17.1

p3_15_17.1vs

15.17.1

p3_15_17.2exp

15.17.2

p3_15_17.2stf

15.17.2

p3_15_17.2vs

15.17.2

p3_15_17.3exp

15.17.3

p3_15_17.3stf

15.17.3

p3_15_17.3vs

15.17.3

p3_15_17.4exp

15.17.4

p3_15_17.4stf

15.17.4

p3_15_17.4vs

15.17.4

p3_15_18.1exp

15.18.1

Variable Name

People_friendline
ss_expected
level
People_friendline
ss_satisfaction
level
People_friendline
ss_compare
People_honesty_
expected level
People_honesty_
satisfaction level
People_honesty_
compare
People_communi
cation_expected
level
People_communi
cation_satisfactio
n level
People_communi
cation_compare
overall expected
level of People
overall
satisfaction level
of People
compare overall
satisfaction of
People
Safety_Installing
CCTV in tourist
attraction (crime
prevention
measure)_expect
ed level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

0-5

-

0-2

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)
(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1vs)
(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

ผ1-85

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_18.1stf

15.18.1

p3_15_18.1vs

15.18.1

p3_15_18.2exp

15.18.2

p3_15_18.2stf

15.18.2

p3_15_18.2vs

15.18.2

p3_15_18.3exp

15.18.3

p3_15_18.3stf

15.18.3

Variable Name
Safety_Installing
CCTV in tourist
attraction (crime
prevention
measure)_satisfac
tion level
Safety_Installing
CCTV in tourist
attraction (crime
prevention
measure)_compa
re
Safety_Staff/volu
nteer
services_expecte
d level
Safety_Staff/volu
nteer
services_satisfacti
on level
Safety_Staff/volu
nteer
services_compar
e
Safety_Safety
information
providing
(warning
signs)_expected
level
Safety_Safety
information
providing
(warning
signs)_satisfaction
level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-86

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_18.3vs

15.18.3

p3_15_18.4exp

15.18.4

p3_15_18.4stf

15.18.4

p3_15_18.4vs

15.18.4

p3_15_19.app1

15.19

p3_15_19.app2

15.19

p3_15_19.app3

15.19

p3_15_19.1exp

15.19.1

p3_15_19.1stf

15.19.1

p3_15_19.1vs

15.19.1

Variable Name
Safety_Safety
information
providing
(warning
signs)_compare
overall expected
level of Safety
overall
satisfaction level
of Safety
compare overall
satisfaction of
Safety
Application for
Travelling in
Thailand_1
Application for
Travelling in
Thailand_2
Application for
Travelling in
Thailand_3
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_availabi
lity_expected
level
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_availabi
lity_satisfaction
level
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_availabi
lity_compare

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)
(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-87

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_19.2exp

15.19.2

p3_15_19.2stf

15.19.2

p3_15_19.2vs

15.19.2

p3_15_19.3exp

15.19.3

p3_15_19.3stf

15.19.3

Variable Name
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_accurac
y of
information_expe
cted level
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_accurac
y of
information_satisf
action level
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_accurac
y of
information_com
pare
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_helpful
ness of
information
provided_expect
ed level
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_helpful
ness of
information
provided_satisfac
tion level

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

ผ1-88

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnair
e Number
(QN No.)

p3_15_19.3vs

15.19.3

p3_15_19.4exp

15.19.4

p3_15_19.4stf

15.19.4

p3_15_19.4vs

15.19.4

ovrall_satis_trvl_
exp
ovrall_satis_trvl_
stf

ovrall_satis_trvl_
vs

last row of
QN.15

Variable Name
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand_helpful
ness of
information
provided_compar
e
overall expected
level of Tourist
Application for
Travelling in
Thailand
overall
satisfaction level
of Tourist
Application for
Travelling in
Thailand
compare overall
satisfaction of
Tourist
Application for
Travelling in
Thailand
overall expected
level of Travel
and Services
during this trip
overall
satisfaction level
of Travel and
Services during
this trip
compare overall
satisfaction of
Travel and
Services during
this trip

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1exp)

0-5

-

(same code as
p3_15_1.1stf)

0-2

-

(same code as
p3_15_1.1vs)

ผ1-89

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction (continue)
p3_16_1_dis_1
16.1

Variable Name

Immigration
service_dissatisfa
ction
about_people

Possible
Code
0-1

Meaning / (unit)

Note

0 = No

-

1 = Yes
p3_16_1_dis_2

p3_16_1_dis_3

16.1

16.1

p3_16_1_dis_4

16.1

p3_16_1_det_dstf

16.1

p3_16_2_dis_1

16.2

p3_16_2_dis_2

16.2

p3_16_2_dis_3

16.2

p3_16_2_dis_4

16.2

p3_16_2_det_dstf

16.2

p3_16_3_dis_1

16.3

Immigration
service_dissatisfa
ction
about_process
Immigration
service_dissatisfa
ction
about_location
Immigration
service_dissatisfa
ction_other
Immigration
service_dissatisfa
ction_detail
Airport_dissatisfa
ction
about_people
Airport_dissatisfa
ction
about_process
Airport_dissatisfa
ction
about_location
Airport_dissatisfa
ction_other
Airport_dissatisfa
ction_detail
Transportation by
bus, taxi,
train_dissatisfacti
on about_people

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

0-1
0-1
0-1

-

-

-

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

0-1
0-1

-

0-1

-

0-1

-

-

-

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

0-1
-

ผ1-90

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable
p3_16_3_dis_2

Questionnai
re Number
(QN No.)
16.3

p3_16_3_dis_3

16.3

p3_16_3_dis_4

16.3

p3_16_3_det_dstf

16.3

p3_16_4_dis_1

16.4

p3_16_4_dis_2

16.4

p3_16_4_dis_3

16.4

p3_16_4_dis_4

16.4

p3_16_4_det_dstf

16.4

p3_16_5_dis_1

16.5

Variable Name

Possible
Code

Transportation by
bus, taxi,
train_dissatisfacti
on
about_process
Transportation by
bus, taxi,
train_dissatisfacti
on
about_location
Transportation by
bus, taxi,
train_dissatisfacti
on_other
Transportation by
bus, taxi,
train_dissatisfacti
on_detail
Accommodation_
dissatisfaction
about_people
Accommodation_
dissatisfaction
about_process
Accommodation_
dissatisfaction
about_location
Accommodation_
dissatisfaction_ot
her
Accommodation_
dissatisfaction_de
tail

0-1

Restaurants_dissa
tisfaction
about_people

0-1

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Meaning / (unit)
-

0-1

-

0-1

-

-

-

0-1
0-1

Note

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

-

0-1

-

0-1

-

-

-

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

-

ผ1-91

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable
p3_16_5_dis_2

Questionnai
re Number
(QN No.)
16.5

p3_16_5_dis_3

16.5

p3_16_5_dis_4

16.5

p3_16_5_det_dstf

16.5

p3_16_6_dis_1

16.6

p3_16_6_dis_2

16.6

p3_16_6_dis_3

16.6

p3_16_6_dis_4

16.6

p3_16_6_det_dstf

16.6

p3_16_7_dis_1

16.7

p3_16_7_dis_2

16.7

p3_16_7_dis_3

16.7

p3_16_7_dis_4

16.7

Variable Name

Possible
Code

Meaning / (unit)

Restaurants_dissa
tisfaction
about_process
Restaurants_dissa
tisfaction
about_location
Restaurants_dissa
tisfaction_other
Restaurants_dissa
tisfaction_detail
Shopping_dissatis
faction
about_people
Shopping_dissatis
faction
about_process
Shopping_dissatis
faction
about_location
Shopping_dissatis
faction_other
Shopping_dissatis
faction_detail
Sea and
Beach_dissatisfac
tion
about_people
Sea and
Beach_dissatisfac
tion
about_process
Sea and
Beach_dissatisfac
tion
about_location

0-1

0-1

-

Sea and
Beach_dissatisfac
tion_other

0-1

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

0-1

-

0-1

-

-

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

-

-

0-1

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

-

0-1

0-1

Note

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

(same code as
p3_16_1_dis_1)

ผ1-92

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

p3_16_7_det_dstf

16.7

Sea and
Beach_dissatisfac
tion_detail

-

p3_16_8_dis_1

16.8

EcoTourism_dissatisf
action
about_people
EcoTourism_dissatisf
action
about_process
EcoTourism_dissatisf
action
about_location
EcoTourism_dissatisf
action_other
EcoTourism_dissatisf
action_detail
Historical
site_dissatisfactio
n about_people
Historical
site_dissatisfactio
n about_process
Historical
site_dissatisfactio
n about_location
Historical
site_dissatisfactio
n_other

0-1

Historical
site_dissatisfactio
n_detail

-

p3_16_8_dis_2

16.8

p3_16_8_dis_3

16.8

p3_16_8_dis_4

16.8

p3_16_8_det_dstf

16.8

p3_16_9_dis_1

16.9

p3_16_9_dis_2

16.9

p3_16_9_dis_3

16.9

p3_16_9_dis_4

16.9

p3_16_9_det_dstf

16.9

Variable Name

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

0-1

Meaning / (unit)
-

-

0-1

-

0-1

-

-

-

0-1
0-1
0-1

(same code as
Note
p3_16_1_dis_1
)
String

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

-

(same code as
p3_16_1_dis_1)

0-1

-

string

ผ1-93

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

p3_16_10_dis_1

16.10

p3_16_10_dis_2

16.10

p3_16_10_dis_3

16.10

p3_16_10_dis_4

16.10

p3_16_10_det_dstf

16.10

p3_16_11_dis_1

16.11

p3_16_11_dis_2

16.11

p3_16_11_dis_3

16.11

p3_16_11_dis_4

16.11

p3_16_11_det_dstf

16.11

p3_16_12_dis_1

16.12

p3_16_12_dis_2

16.12

Variable Name
Adventure_dissati
sfaction
about_people
Adventure_dissati
sfaction
about_process
Adventure_dissati
sfaction
about_location
Adventure_dissati
sfaction_other
Adventure_dissati
sfaction_detail
Golf
Courses_dissatisf
action
about_people
Golf
Courses_dissatisf
action
about_process
Golf
Courses_dissatisf
action
about_location
Golf
Courses_dissatisf
action_other
Golf
Courses_dissatisf
action_detail
Wellness_dissatis
faction
about_people
Wellness_dissatis
faction
about_process

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code
0-1

Meaning / (unit)

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

-

-

0-1

0-1

Note

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

-

0-1

-

0-1

-

-

-

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

0-1
0-1

-

ผ1-94

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

p3_16_12_dis_3

16.12

p3_16_12_dis_4

16.12

p3_16_12_det_dstf

16.12

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction (continue)
p3_16_13_dis_1
16.13

p3_16_13_dis_2

16.13

p3_16_13_dis_3

16.13

p3_16_13_dis_4

16.13

p3_16_13_det_dstf

16.13

Variable Name
Wellness_dissatis
faction
about_location
Wellness_dissatis
faction_other
Wellness_dissatis
faction_detail

Variable Name

Travel
agents_dissatisfac
tion
about_people
Travel
agents_dissatisfac
tion
about_process
Travel
agents_dissatisfac
tion
about_location
Travel
agents_dissatisfac
tion_other
Travel
agents_dissatisfac
tion_detail

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

-

-

Possible
Code

Note
(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

Note

(same code as
p3_16_1_dis_1)
0-1

-

0-1

-

-

-

string

ผ1-95

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

p3_16_14_dis_1

16.14

p3_16_14_dis_2

16.14

p3_16_14_dis_3

16.14

p3_16_14_dis_4

16.14

p3_16_14_det_dstf

16.14

p3_16_15_dis_1

16.15

p3_16_15_dis_2

16.15

p3_16_15_dis_3

16.15

Variable Name
Public
restrooms_dissati
sfaction
about_people
Public
restrooms_dissati
sfaction
about_process
Public
restrooms_dissati
sfaction
about_location
Public
restrooms_dissati
sfaction_other
Public
restrooms_dissati
sfaction_detail
Tourist
Information /
Visitor
center_dissatisfac
tion
about_people
Tourist
Information /
Visitor
center_dissatisfac
tion
about_process
Tourist
Information /
Visitor
center_dissatisfac
tion
about_location

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

-

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

Note

(same code as
p3_16_1_dis_1)

String

(same code as
p3_16_1_dis_1)

ผ1-96

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable
p3_16_15_dis_4

Questionnai
re Number
(QN No.)
16.15

p3_16_15_det_dstf

16.15

p3_16_16_dis_1

16.16

p3_16_16_dis_2

16.16

p3_16_16_dis_3

16.16

p3_16_16_dis_4

16.16

p3_16_16_det_dstf

16.16

p3_16_17_dis_1

16.17

p3_16_17_dis_2

16.17

p3_16_17_dis_3

16.17

p3_16_17_dis_4

16.17

p3_16_17_det_dstf

16.17

Variable Name
Tourist
Information /
Visitor
center_dissatisfac
tion_other
Tourist
Information /
Visitor
center_dissatisfac
tion_detail
Guide_dissatisfact
ion
about_people
Guide_dissatisfact
ion
about_process
Guide_dissatisfact
ion
about_location
Guide_dissatisfact
ion_other
Guide_dissatisfact
ion_detail
People_dissatisfa
ction
about_people
People_dissatisfa
ction
about_process
People_dissatisfa
ction
about_location
People_dissatisfa
ction_other
People_dissatisfa
ction_detail

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code
0-1

Meaning / (unit)

Note

(same code as
p3_16_1_dis_1)

-

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

-

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

-

-

string

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

ผ1-97

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

p3_16_18_dis_1

16.18

p3_16_18_dis_2

16.18

p3_16_18_dis_3

16.18

p3_16_18_dis_4

16.18

p3_16_18_det_dstf

16.18

p3_16_19_dis_1

16.19

p3_16_19_dis_2

16.19

p3_16_19_dis_3

16.19

p3_16_19_dis_4

16.19

p3_16_19_det_dstf

16.19

Variable Name
Safety_dissatisfac
tion
about_people
Safety_dissatisfac
tion
about_process
Safety_dissatisfac
tion
about_location
Safety_dissatisfac
tion_other
Safety_dissatisfac
tion_detail
Tourist
Application_dissa
tisfaction
about_people
Tourist
Application_dissa
tisfaction
about_process
Tourist
Application_dissa
tisfaction
about_location
Tourist
Application_dissa
tisfaction_other
Tourist
Application_dissa
tisfaction_detail

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Possible
Code

Meaning / (unit)

0-1

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

-

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

-

-

Note

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

(same code as
p3_16_1_dis_1)

string

ผ1-98

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable
p3_17

Questionnai
re Number
(QN No.)
17

Variable Name
Ever encounter
any dishonesty
of any service
provider/any
merchandizer of
product/service
during your
travel in
Thailand?

Possible
Code
1-2

Meaning / (unit)

Note

1 = No

-

2 = Yes
p3_17_2detail

p3_18a

18

p3_18a_3detail

18

p3_18b_1

18

Explain if
experienced of
encounter any
dishonesty of
service
Will come back
to Thailand in
next 3 years.

Reason will not
come back to
Thailand in next
3 years.
Most important
reason will come
back to Thailand
in next 3 years
(1)

-

1-3

-

1-15

-

1 = Yes
2 = Not sure
3 = No
-

1 = Tourist
Attractions

2
3
4
5
6
7
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string

=
=
=
=
=
=

-

string

-

Adventure
Sport Activities
Shopping
Night Activities
Food
Medical / Health
Service
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Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

Variable Name

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

8 = Price / Promotion
9 = Information
Availability &
Advertisement
1 = Safety / Security
0
1 = Authenticity
1
(Local culture)
1 = People
2
Friendliness
1 = Country Image
3
1 = Discovery
4
Thainess
Campaign
1 = Others
5
p3_18b_2

18

p3_18b_3

18

p3_19

19

Most important
reason will come
back to Thailand
in next 3 years
(2)
Most important
reason will come
back to Thailand
in next 3 years
(3)
Problem that
you had during
the trip in
Thailand
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1-15

-

(same code as
p3_18b_1)

1-16

-

(same code as
p3_18b_1)

-

-

string

ผ1-100

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

Part III : Satisfaction (continue)
p3_20_1
20

p3_20_2

20

p3_20_3

20

p3_20_4

20

p3_20_5

20

p3_20_6

20

p2_21

21

Variable Name

Recommendatio
n / requestment
for further
improve of
Tourism
destination
Recommendatio
n / requestment
for further
improve of
Tourism
professional
Recommendatio
n / requestment
for further
improve of
Product/Services
Recommendatio
n / requestment
for further
improve of
Tourism
management
Recommendatio
n / requestment
for further
improve of
Thainess
Recommendatio
n / requestment
for further
improve of Othes
Will introduce
travel to
Thailand to
friend(s)/
relative(s)/acquai
ntance(s).
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Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

-

-

string

-

-

string

-

-

string

-

-

string

-

-

string

-

-

string

1-2

1 = Yes

-
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Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

Variable Name

Possible
Code

Meaning / (unit)

Note

2 = No
p2_21detail

21

Part IV : Personal information
Gender
22

Age

23

Occup

24

Reason why you
introduce/ not
introduce your
friend to travel
to Thailand.
Sex of
respondent
Years of age of
respondent

Occupation

-

-

string

1-2

1 = Male

-

1-6

2 = Female
1 = 15-24 years old

-

1-11

2
3
4
5
6
1
2

=
=
=
=
=
=
=

3 =

4 =
5 =
6 =

25-34 years old
35-44 years old
45-54 years old
55-64 years old
65 years and over
Professional
Administrative
and Managerial
Clerical,
Salesmen and
Commercial
Personnel
Laborer, Daily
worker and
Service workers
Agricultural
worker
Government and
Military Personnel

-

7 = Housewife /
Unpaid Family
Workers
8 = Student and
Children
9 = Retired
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ผ1-102

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

Variable Name

Possible
Code

Educa

25

Education

1-3

A_income

26

Annually income

1-6

interviewee

-

-

date
month

-

Respondent
name
Date of interview
Month of
interview

1-31
1-12

Meaning / (unit)
1 = Unemployed
0
1 = Other
1
1 = Under bachelor
degree
2 = Bachelor degree
3 = Higher than
bachelor degree
1 = Less than US$
20,000
2 = US$ 20,00040,000
3 = US$ 40,00160,000
4 = US$ 60,00180,000
5 = US$ 80,001 and
above
6 = No Income
1 = January
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
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=
=
=
=
=
=
=
=
=

Note

-

-

string
-

February
March
April
May
June
July
August
September
October

= November
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Variable

Questionnai
re Number
(QN No.)

Variable Name

Possible
Code

interviewer
date_intvw
month_intvw

-

Interviewer name
Date of interview
Month of
interview

1-31
1-12

supervisor

-

Supervisor name

-
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Meaning / (unit)

Note

1 = December
2
-

string

-

string

(same code as
month)
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ภาคผนวกที่ 2
การนาข้อมูลเข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

สานักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำนำ
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยได้ ด าเนิ น การมาแล้ ว 2 ครั้ ง ครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง ที่ 3 เพื่ อ ด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด
ตามคารับรองการปฏิบัติร าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และเพื่อนาข้อมูลผลการสารวจ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้มาเป็นข้อมูล
ให้กับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการดาเนินการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนา และกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติ กรรม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก
และปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงเหตุการณ์ก่อการร้า ย และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ทั้งประเทศต้นทางและประเทศไทยให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงสะท้อนนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาว่าสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีจานวนมากขึ้นทุกปีได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ สานักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ าได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท เอ็ ก เซลเลนท์ บิ ส เนส แมเนจเม้ น ท์ จ ากั ด เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
ซึ่งการดาเนิ น โครงการสามารถส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดีก็เพราะได้รับความร่ว มมือจากหน่ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมทั้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศที่ ไ ด้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดในการตอบแบบสอบถามเป็ น อย่ า งดี
ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครั้งนี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่อกระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬาในการนาไปใช้ปรับ แผนฯ และพัฒ นาด้ า น
การท่องเที่ยว่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป
คณะที่ปรึกษา
พฤศจิกายน 2559

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ผลงานที่จะส่งมอบ
6. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
บทที่ 2 วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. แผนการสารวจ
บทที่ 3 ผลการสารวจตัวชี้วัดทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
1. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวมประเทศ
2. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
3. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
4. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
5. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
6. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยว
7. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทีเ่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว
8. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทีเ่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตามการเคยมาประเทศไทยและ
ลักษณะการจัดการเดินทาง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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1-1 – 1-9
1-1
1-2
1-3
1-5
1-6
1-7
2-1 – 2-60
2-1
2-54
3-1 – 3-120
3-2
3-56
3-63
3-76
3-93
3-101
3-108
3-117

(1)
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจและ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4-1 – 4-23

บทที่ 5 รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพื้นที่เป้าหมาย จานวน 7 แห่ง

5-1 – 5-9

บทที่ 6 รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

6-1 – 6-3

บทที่ 7 สรุปผลการสารวจและข้อเสนอแนะ

7-1 – 7-16

1. สรุปผลการสารวจ
2. ประเด็นที่ค้นพบในการสารวจครั้งนี้
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
4. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

7-1
7-9
7-10
7-15
7-15

บรรณานุกรม
ภาคผนวกที่ 1 แบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และคู่มือการสารวจ และการกาหนด Data Dictionary เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
ฐานข้อมูล
ภาคผนวกที่ 2 การนาข้อมูลเข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(2)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 1
บทนำ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 2
วิธีกำรศึกษำ
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 3
ผลกำรสำรวจตัวชี้วัดทัศนคติและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติที่เดินทำงท่องเที่ยวในประเทศไทย

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 4
รำยงำนผลกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อนำเสนอผลกำรสำรวจ
และรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 5
รำยงำนผลกำรลงพื้นที่เพื่อติดตำมและสังเกตกำรณ์กำรสำรวจทัศนคติ
ควำมพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ตำมพื้นที่เป้ำหมำย จำนวน 7 แห่ง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 6
รูปแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูล และรูปแบบรำยงำนของฐำนข้อมูล
ทัศนคติ ควำมพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
ที่เดินทำงท่องเที่ยวในประเทศไทย

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 7
สรุปผลกำรสำรวจและข้อเสนอแนะ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภำคผนวกที่ 1
แบบสำรวจทัศนคติ ควำมพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติ คู่มือกำรสำรวจ และกำรกำหนด Data Dictionary
เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภำคผนวกที่ 2
กำรนำข้อมูลเข้ำคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC
ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศนับล้านล้านบาท ซึ่งล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 (มกราคม
ถึง พฤศจิกายน) มีจานวนนักท่องเที่ยว 26.91 ล้านคน ขยายตัว 22.58% จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.68% จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านล้านบาท เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 และเนื่องจาก
มีธุร กิจ ให้ บ ริ การนั กท่องเที่ย วตั้งแต่เริ่ มออกเดินทางไปท่องเที่ยวจนกลั บถึงที่พักจึงทาให้ มีธุ ร กิ จ
ที่เกี่ย วเนื่ องเชื่อมโยงกัน เป็ นลู กโซ่เป็น จานวนมาก ประกอบด้ว ยธุรกิจหลั ก ได้แก่ ธุรกิจนาเที่ยว
การเดิน ทางระหว่างประเทศ โรงแรมและที่พัก และธุรกิจรอง ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายของที่ระลึ ก
ร้านอาหารและการเดินทางในประเทศ นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
ด้ว ย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒ นาที่ดิน เป็นต้น จึงทาให้ ธุรกิจ
การท่ อ งเที่ ย วเป็ น แหล่ ง จ้ า งงานขนาดใหญ่ ข องประเทศ ในปี 2557 เฉพาะธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรม
และร้ า นอาหารมี ก ารจ้ า งงานถึ ง 2.6 ล้ า นคน รวมทั้ ง เป็ น แหล่ ง กระจายรายได้ ไ ปสู่ ป ระชาชน
ในทุ ก ภู มิ ภ าค ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น แนวทางหลั ก ในการปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของประเทศในระยะ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 และเป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นและนโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ
ของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้
สู่ชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยต้องประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆ
อย่างต่อเนื่องทั้งภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและความเชื่ อ มั่น ของนั ก ท่ อ งเที่ ยว จากเหตุผ ลดัง กล่ าว ส านักงาน
ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน ทางท่องเที่ยวในประเทศ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้มี
การส ารวจในช่ว งหลั งมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อช่ว งปลายปี พ.ศ. 2556 จนถึงกลางปี
พ.ศ. 2557 โดยสารวจ จานวน 5,054 ตัวอย่าง จากผลการสารวจทาให้ทราบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองในประเทศไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจานวนหนึ่งเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
โดยหลีกเลี่ยงจังหวัดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบและอีกจานวนหนึ่งที่มีแผนการเดินทางมาประเทศไทย
เปลี่ ย นไปท่ อ งเที่ ย วประเทศอื่ น และข่ า วอาชญากรรมร้ า ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างประเทศ แม้จะไม่ถึงขั้นการยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทย แต่มีผลให้เกิดความลังเล/กังวล
ในการมาประเทศไทย และมีผลต่อการตัดสินใจมาในอนาคต รวมทั้ง มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ในด้านความปลอดภัย และการสารวจในครั้งที่ 2 โดยสารวจ จานวน 6,046 ตัวอย่าง ทาให้ทราบว่า
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากและสูงกว่าความคาดหวัง
ก่อนใช้บริการ โดยประเด็นความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ประชาชน สนามบิน และสถานที่
พักแรม และความพึงใจน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ มัคคุเทศก์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และส่วนหนึ่งจากผลการสารวจดังกล่าวยังเป็นการดาเนินการตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักงานปลั ดกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกี ฬ า
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวใหม่ ซึ่งมีร้อยละของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) ที่มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังต่อจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่กลับ มาเที่ยวใหม่ทั้งหมด จานวน 1,358 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.2 ได้คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ จากผลการสารวจดังกล่าวจะได้มีการนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
เป็นแนวทางการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้
จั ด ท าโครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ฯ เป็ น ครั้ ง ที่ 3
เพื่อดาเนิ น การตามตัว ชี้วัด ตามคารั บ รองการปฏิบัติร าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
กลั บ มาเที่ ย วใหม่ โดยเน้ น การส ารวจข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในประเด็ น ที่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย เช่น ความพึงพอใจต่อมัคคุเทศก์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้า
สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กิจกรรมผจญภัย เพื่อจะได้นาข้อมูลผลการสารวจข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ ม าเป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ ค ณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ
ในการด าเนิ น การทบทวนนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และก าหนดแนวทางการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละ
กลุ่มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื อ ง รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ก่ อ การร้ า ย และภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ทั้ ง ประเทศต้ น ทาง
และประเทศไทย ให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
รวมถึงสะท้อนนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวน
มากขึ้นทุกปีได้หรือไม่
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.2 จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศ
2.3 จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยและน าเข้ า คลั ง ข้ อ มู ล Tourism Intelligent Center : TIC
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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3. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทาแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 จั ด ท าแผนการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจ ซึ่งประกอบด้วย
นิยามศัพท์ หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกพื้นที่สารวจ และการกระจายแบบสอบถาม
3.1.2 ทบทวนและจัดทาแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ที่ จั ด ท าขึ้ น เมื่ อ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญอย่างน้อย ได้แก่
1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
2) ปั จ จั ย และแรงผลั กดัน ในการเดิ นทางท่ อ งเที่ ยวต่ างประเทศและเดิ น ทาง
มาประเทศไทย (Motivation) ได้แก่ ปัจจัยสาคัญที่ตัดสินใจเลือกเดินทางมาประเทศไทย แหล่งรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
3) ทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย (Attitudes & Expectations)
4) ความพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย (Satisfaction) ได้ แ ก่
ความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่างๆ
ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห์
ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวังและการวิเคราะห์ ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศ
ที่เดินทางมาล่าสุดหรือประเทศคู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
5) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
6) แนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้ า นต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ยได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรท่ อ งเที่ ย ว ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า
และบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาด
8) พฤติ ก รรมและประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Experience) อย่ า งน้ อ ย
ในประเด็น ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป
9) ความต้องการของนักท่อ งเที่ยว อย่างน้อยในประเด็น ปัจจัยพื้นฐานด้าน
การท่องเที่ ย ว ความปลอดภัย การให้ ความช่ว ยเหลื อ ลั กษณะของแหล่ ง ท่ องเที่ยวต่า งๆ สิ นค้า
กิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
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3.2 ส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่ างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
จานวนรวมไม่น้อยกว่า 6,750 ราย โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่ม
ตัวอย่างตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
3.2.1 สารวจจากแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ จานวนรวมไม่น้อยกว่า 17 แห่ง โดยกระจาย
ตัวอย่าง ตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแห่งละไม่น้อยกว่า 250 ราย รวมไม่น้อยกว่า
4,750 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1 – 10 ได้แก่
(1) กรุงเทพมหานคร
(2) จังหวัดชลบุรี
(3) จังหวัดภูเก็ต
(4) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5) จังหวัดกระบี่

(6) จังหวัดเชียงใหม่
(7) จังหวัดสงขลา
(8) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(9) จังหวัดพังงา
(10) จังหวัดสมุทรปราการ

ที่มา : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2558 จาแนกตามจังหวัด
(ข้อมูล ณ กันยายน 2558 กรมการท่องเที่ยว)

2) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว จานวน 7 แห่ง ได้แก่
(1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(2) จังหวัดเพชรบุรี
(3) จังหวัดตราด
(4) จังหวัดเชียงราย

(5) จังหวัดนครราชสีมา
(6) จังหวัดสุโขทัย
(7) จังหวัดมุกดาหาร

3.2.2 สารวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1 - 6
โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว จานวนรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ดังนี้
(1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
(3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ที่มา : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รายด่าน ปี 2558 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2558)

3.3 ลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและ/หรือ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อติดตามและสังเกตการณ์
การส ารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ยวชาวต่ า งชาติ
ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยร่ ว มกั บ คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบผล
การดาเนินงานโครงการฯ และ/หรือ เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน
ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด
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3.4 จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ย วในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนาผลของการศึกษา
ทั ศ นคติ ค วามพึ ง พอใจ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2559 มาเป็ น ฐานข้ อ มู ล
ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของนักท่องเที่ยวเพื่อนามาวิเคราะห์และประเมิน
นโยบายการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ย วที่ล งไปสู่ ภูมิภ าคว่าประสบความส าเร็จหรื อ ไม่ และนาข้อ มู ล
ดังกล่ าวเข้าคลั งข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬ า
และกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3.5 จัดทารายงานผลการสารวจทั้งในภาพรวม รายด่าน และแหล่งท่องเที่ยว โดยแยกปัจจัย
การวิ เ คราะห์ ต ามปั จ จั ย ประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ ช่ ว งอายุ และสั ญ ชาติ ตลอดจนปั จ จั ย
และแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้อ งการของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
3.6 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ น าเสนอผลการส ารวจและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.6.1 สถานที่จัดประชุมในพื้นที่กรุงเทพหรือปริมณฑล
3.6.2 ระยะเวลาในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
3.6.3 สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป
3.6.4 เชิญผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน อาทิ กลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง หน่วยงานราชการอื่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้อง
น าข้ อ มู ล ไปใช้ เ พื่ อ การทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของประเทศ และการปรั บ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละ
กลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้น
3.6.5 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม
4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 รายงานผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
4.2 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการปรั บ นโยบาย ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้ อง
กับพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 1-5
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4.3 มี ฐ านข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2559 สามารถ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของนักท่ องเที่ยวเพื่อนามาวิเคราะห์และประเมินนโยบาย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ลงไปสู่ภูมิภาคว่าประสบความสาเร็จหรือไม่
4.4 มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
5. ผลงำนที่จะส่งมอบ
5.1 ส่งมอบผลงำนภำยในระยะเวลำ 270 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
5.2 กำรส่งมอบงำนแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 รำยงำนขั้นต้น (Inception Report) เป็นรูปเล่ม จานวน 12 ชุด และ DVD-ROM
ข้ อ มู ล จ านวน 12 ชุ ด ภายในระยะเวลา 45 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล งนามในสั ญ ญา โดยมี เ นื้ อหา
ประกอบด้วย
1) แผนการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจ
2) แบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
งวดที่ 2 รำยงำนขั้นกลำง (Interim Report) เป็นรูปเล่ม จานวน 12 ชุด และ DVD-ROM
ข้อมูล จ านวน 12 ชุด ภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย
1) ร่างรายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติ ที่เดิน ทางท่อ งเที่ ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
2) รายงานผลการลงพื้ น ที่ เพื่ อ ติ ด ตามและสั ง เกตการณ์ ก ารส ารวจทัศนคติ
ความพึ ง พอใจพฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย ตามพื้นที่เป้าหมาย จานวน 6 แห่ง
3) รู ป แบบโครงสร้ า งฐานข้ อ มู ล รู ป แบบรายงานของฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ
ความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการนาข้อมูลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
เข้ า คลั ง ข้ อ มู ล Tourism Intelligent Center : TIC ของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าพร้ อ ม
แนวทางการเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูล
4) ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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งวดที่ 3 ส่งมอบผลงำนภำยในระยะเวลำ 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) รำยงำนฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final Report) เป็ น รู ป เล่ ม จ านวน 50 ชุ ด
พร้อม DVD-ROM ข้อมูลที่บรรจุเนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
จานวน 50 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
1.1) รายงานผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายและแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ต้นจนจบ
ตามที่บรรจุไว้ในข้อเสนอที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วโดยสมบูรณ์ตามความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
1.2) รู ป แบบการน าเสนอข้ อ มู ล รายงานผลการส ารวจบน Website
ที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ และสรุปผลการสารวจประกอบการนาเสนอในรูปแบบ Infographic
1.3) ฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.4) ตั ว ชี้ วั ด ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
1.5) รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิ บัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) รำยงำนสรุปสำหรั บผู้บริ หำร เป็นรูปเล่ม จานวน 50 ชุด โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย
2.1) ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ที่ ส า คั ญ ข อ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ทั ศ น ค ติ
ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้ องการของนั กท่ อ งเที่ยวชาวต่า งชาติ ที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
2.2) สรุปผลการสารวจประกอบการนาเสนอในรูปแบบ Infographic
6. ระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำร
ระยะเวลาดาเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
ตำรำงที่ 1-1 รำยละเอียดกิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
รำยกำร
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1) จัดทำรำยงำนกำรเริ่มงำน
(Inception Report)
1.1) จัดทาแผนการสารวจทัศนคติความพึงพอใจ
พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
และคู่มอื การสารวจ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ตำรำงที่ 1-1 รำยละเอียดกิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
รำยกำร
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1.2) จัดทาแบบสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ พฤติกรรม และ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
1.2) ส่งรายงานการเริ่มงาน
2) จัดทำรำยงำนฉบับกลำง
(Interim Report)
2.1) สารวจข้อมูลภาคสนามจานวน 6,750 ตัวอย่าง
2.2) บรรณาธิกรแบบสารวจ
2.3) บันทึกข้อมูลจากแบบสารวจเข้าระบบ
โปรแกรมสถิติ
2.4) ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
2.5) จัดทาร่างรายงานผลการสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการท่องเที่ยว
2.6) ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์
การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของทีมที่ปรึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบผลการดาเนินโครงการฯ
2.7) จัดทารายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตาม
และสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยตามพื้นทีเ่ ป้าหมาย
2.8) จัดทารูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
และรูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ พฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
2.9) ส่งรายงานฉบับกลาง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 1-8

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตำรำงที่ 1-1 รำยละเอียดกิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
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3) จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
3.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอ
ผลการสารวจและรับฟัง ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2) จัดทารายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนาเสนอผลการสารวจและรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
3.3) จัดทารายงานผลการสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ พฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่ตน้ จนจบ
ตามที่บรรจุไว้ในข้อเสนอทีไ่ ด้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วโดยสมบูรณ์ตามความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้าง
3.4) จัดทารูปแบบการนาเสนอข้อมูลรายงาน
ผลการสารวจบน Website ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองได้ และสรุปผลการสารวจ
ประกอบการนาเสนอในรูปแบบ Infographic
3.5) จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ
พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.6) จัดทาตัวชี้วดั ทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3.7) จัดทาสรุปรายงานสาหรับผู้บริหาร
3.8) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และสรุปรายงาน
สาหรับผู้บริหาร
หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินกรอบระยะเวลาในการส่งมอบงานตามข้อ 11

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 1-9

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 2
วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความพึงพอใจและการให้บริการ
1.1.1 ความหมายของการบริการ
การบริ ก ารต่ า งๆ ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก าร
เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง บริการสนามบิน บริการด้านการเดินทาง บริการสถานพักแรม บริ การ
ร้านอาหาร บริการในแหล่งท่องเที่ยว บริการในสถานบริการประเภทต่างๆ บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเข้าใจความหมาย ลักษณะเฉพาะ และคุณภาพบริการ
ชัย สมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได้ให้ ความหมายของ การบริการ หมายถึง
กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้า
ที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนาไปสู่ความพึงพอใจได้
ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ได้ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง กิจกรรม
หรือผลประโยชน์เชิงนามธรรม ซึ่งผู้ให้บริการได้เสนอขายโดยผู้รับบริ การไม่ได้ครอบครองการบริการ
นั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจาหน่ายสินค้าหรือไม่ก็ได้
(Kolter, 1991) ดั ง นั้ น การบริ ก ารจึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอขายความพยายาม การปฏิ บั ติ ง าน
หรือการกระทาใดๆ ให้แก่อี กฝ่ายหนึ่ง โดยผู้รับบริการมิได้เป็นเจ้าของการบริการนั้น ๆ เหมือนเช่น
การเป็นเจ้าของสินค้า (Berry, 1990)
เอนกลาภ สุทธินันท์ (อ้างในจิตตินันท์ : 2555) ได้ให้ความหมายของการบริการ
ไว้ว่า คือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูก ต้อง
แม่นยา การแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างถูกต้องในขณะที่ลูกค้าใช้บริการหรือภายหลังจากที่ลูกค้ามารับ
บริการแล้ว
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร (2554) ได้ ก ล่ า วถึ ง การบริ ก ารว่ า มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ ส าคัญ
4 ประการ ดังนี้
1) การบริ ก ารเป็ น สิ่ งที่ จั บ ต้อ งไม่ ไ ด้ (Intangibility) การบริ ก ารเป็ น กิ จ กรรม
ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่จะแสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติงาน
ก่อนที่ผู้รับบริการจะตัดสินใจเลือกรับบริการนั้น
2) การผลิ ต และการบริ โ ภคไม่ ส ามารถแยกจากกั น ได้ ( Inseparability)
การบริ ก ารเป็ น กระบวนการที่ ทั้ ง การผลิ ต และการบริ โ ภคเกิ ด ขึ้ น ในเวลาเดี ย วกั น จึ ง ท าให้ เ กิ ด
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งแตกต่างจากการผลิตและจาหน่ายสินค้า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3) การบริการมีความแตกต่างหลากหลาย (Variability) การบริการแต่ละครั้ง
จะมีความแตกต่างกัน และคุ ณภาพของการบริการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ให้ บริการ เนื่องจาก
ผู้ให้บริการแต่ละคนอาจมีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมการให้บริการที่แตกต่างกัน
4) ไม่สามารถเก็บได้ (Perishability) การบริการเป็นทั้งการผลิตและการบริโภค
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถทาการผลิตไว้ล่วงหน้าและเก็บรักษาไว้เพื่อจาหน่ายในภายหลั งได้
เหมือนผลิตภัณฑ์
1.1.2 คุณภาพของการบริการ
ชัย สมพล ชาวประเสริฐ (2547) คุณภาพของการบริการ (Service Quality)
หมายถึ ง การบริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ (Excellent Service) ตรงกั บ ความต้ อ งการหรื อ เกิ น ความต้ อ งการ
ของลู ก ค้ า จนท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความพึ ง พอใจ (Customer satisfaction) และเกิ ด ความจงรั ก ภั กดี
(Customer Loyalty) (Johnston, 1995; Lloyd-Walker & Cheung, 1998)
ค าว่ า บริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ ตรงกั บ ความต้ อ งการ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
หรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึง สิ่งที่ลูกค้า
ต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ จนรู้สึกว่าการบริการนั้นเป็นบริการที่วิเศษมาก
ประทับใจ คุ้มค่าแก่การตัดสินใจรวมทั้งคุ้มค่าเงิน
การบริการที่มีคุณภาพประกอบด้วย
1) เชื่อถือและไว้ใจได้ (Reliability) เกิดจากการให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ไม่ผิดพลาดและตรงเวลาทุกครั้ง
2) ประกันความมั่นใจ (Assurance) เกิดจากความรู้และอัธยาศัยของพนักงาน
ผู้ให้บริการที่ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกมั่นใจ
3) สั ม ผั ส ไ ด้ ( Tangibles) ลู ก ค้ า ม อ ง เ ห็ น ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ
และองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ห้องรับรอง การจัดสถานบริการ เครื่องแบบ เป็นต้น
4) การเอาใจใส่ ลู ก ค้ า (Empathy) คื อ การดู แ ลและเอาใจใส่ ก ารให้ บ ริ ก าร
อย่างตั้งอกตั้งใจ เน้นการบริการและการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นรายบุคคล
5) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การไม่ปฏิเสธลูกค้าก่อนที่จะพยายาม
ท าตามความต้ อ งการ รวมทั้ ง ตอบสนองลู ก ค้ า แบบทั น ที ที่ เ ห็ น ลู ก ค้ า เห็ น ลู ก ค้ า แล้ ว ต้ อ งรี บ
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง ความรวดเร็ ว จะต้ อ งมาจากพนั ก งานและกระบวนการในการให้ บ ริ ก าร
ที่มีประสิทธิภาพ
1.1.3 การประเมินคุณภาพบริการ
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพแบ่งออกเป็น 4 ประการ (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2539)
1) เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล (Information gathering) ข้อมูลอาจจะอยู่
ในรูปเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้โดยการเก็บข้อมูลโดยตรงหรือโดยอ้อม
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2) เพื่อกาหนดคุณค่าของกิจกรรมบริการต่างๆ (Service value determining)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพของการบริการ
ควรทาทั้งระบบโดยแยกเป็นคุณค่าในภาพรวมหรือเป็นด้าน ๆ
3) เพื่อการตัดสินใจ (Decision making) เป็นการตัดสินใจเชิงการบริหารงาน
บริการ ประเมินจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและข้อปั ญหาของการบริการในเชิงมหาภาค โดยอาศัยข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการ ผลที่เกิดขึ้นและผลที่ได้รับ ภายใต้ระยะเวลาช่วงสั้นปานกลางหรือในระยะยาวจะช่วยให้ผู้บริหารงานบริการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชิงความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ
4) เพื่อการตรวจสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) เป็นการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเพื่ออานาจพยากรณ์ อธิบาย และการควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ
แนวทางการประเมินคุ ณภาพบริก าร (มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม : online)
ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้
1) ร ะ ดั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร (Process) เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น
ของการให้บริการตามลาดับการเกิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องลักษณะของปัจจัยนาเข้า นาข้อมูลที่ได้มา
กาหนดเป็นเครื่องมือกากับควบคุมการปฏิบัติการ สร้างมาตรฐานทานายปัจจัยนาออกก่อนที่จะมี
การให้บริการ เครื่องมือที่วัดคือ ตัวแปรผลการปฏิบัติการใดๆ ที่มีผลหรือควบคุมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น
หรือกิจกรรมที่ทาให้เกิดบริการต่างๆ
2) ระดับปัจจัยนาออก (Output) เป็นการประเมินในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
ใน 2 ระดับย่อย คือ ข้อกาหนด (Requirement) เกี่ยวกับลักษณะของบริการตามที่ลูกค้าต้องการ
ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาการประเมิ น ความต้ อ งการความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า และสมรรถนะ
หรือความสามารถ (Capability) ของผู้ให้บริการและผู้ประกอบการ
3) ระดั บ ผลลั พ ธ์ ที่ บั ง เกิ ด (Outcome) เป็ น การประเมิ น ผลที่ พึ ง ปรารถนา
เป็นเป้าหมายหลักที่สาคัญของการให้บริการที่จะก่อให้เกิดผลกาไรในระยะยาว ธุรกิจนั้นๆ คงอยู่ได้
และทาให้ผู้รับบริการเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีกลับมารับหรือใช้บริการอีก ซึ่งดัชนีบ่งชี้คือ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction)
ปั ญ หาในการประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก าร สรุ ป ได้ ดั ง นี้ (มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราช , 2539)
1) ระบบการผลิตการให้บริการทั้งหลายมีลักษณะที่ยากแก่การควบคุม มีหลาย
ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ การให้บริการต้องผลิตให้ทันไม่มีการเตรียมหรือเก็บ
รักษาไว้ก่อนได้เหมือนสินค้าอื่นๆ
2) การผลิ ต บริ ก ารจะเป็ น ลั ก ษณะของการติ ด ต่ อ เกี่ ย วข้ อ งของคนกั บ คน
ความสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งทางสั ง คมของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
และเป็นการยากที่จะจาแนกผู้ให้บริการออกจากการให้บริการ
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3) การประเมินคุณภาพบริการไม่ใช่อาศัยแต่ผลของการบริการที่เกิดขึ้นเท่านั้น
แต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ของการให้บริการ ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการว่า สิ่งที่คาดหวัง
ตรงกั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ไม่ ผลการประเมิ น มี ตั ว แปรทางด้ า นอารมณ์ ความต้ อ งการปั จ จั ย
ของสถานการณ์เข้ามามีอิทธิพลด้วย
4) ลั ก ษณะความจั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ข องการให้ บ ริ ก ารท าให้ ย ากล าบ าก
แก่การประเมินและซับซ้อน
5) ค าว่ า คุ ณ ภาพบริ ก ารขึ้ น อยู่ กั บ มุ ม มองแนวคิ ด การรั บ รู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
บ้างก็เชื่อว่าต้องอนุมานหาคุณลักษณะ ตัวบ่งชี้ความมีคุณภาพ บ้างก็ว่าเป็นปรากฏการณ์ของการรับรู้
ตามสายตาของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น ส าคัญ บ้างก็ว่าคุณภาพเป็นผลของประสบการณ์ ที่ ได้รับร่ ว มกั น
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพบปะให้บริการ
1.1.4 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจนั้นมีผู้ศึกษาและให้ความหมายที่คล้ายคลึงกัน เช่น
สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540) ได้ให้ความหมายของ ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้ สึ ก ส่ ว นตั ว ที่ รู้ สึ ก เป็ น สุ ข หรื อ ยิ น ดีที่ ไ ด้ รั บการตอบสนองความต้ อ งการในสิ่ ง ที่ ข าดหายไป
หรือสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุ คคล
ซึ่งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น
อุ ทั ย วรรณ สุ ด ใจ (2545) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติ
ต่อสิ่งนั้นเป็นไปทางบวกหรือทางลบ
สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติ
อย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็น นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุ ข
เมื่อได้รั บ การตอบสนองความต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรม
ในการแสดงออกของบุคคลที่มี ผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ ความพึงพอใจจะทาให้
บุ คคลเกิดความสบายใจหรื อสนองความต้องการทาให้ เกิดความสุ ข รวมทั้งสภาพแวดล้ อมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยทาให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นความรู้สึกของลูกค้าว่า
พึ ง พอใจหรื อ ไม่ พึ ง พอใจ ซึ่ ง เป็ น ผลลั พ ธ์ จ ากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งการรั บ รู้ ใ นการท างาน
ของผลิตภัณฑ์กับ ความหวังของลูกค้า (kotler 2003 : 61) ถ้าผลการทางานของผลิ ตภัณฑ์ต่ากว่า
ความคาดหวังลูกค้าก็จะไม่พึงพอใจถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวั งลูกค้าจะเกิด
ความพึ ง พอใจ และถ้ า ผลการท างานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ง กว่ า ความคาดหวั ง มากลู ก ค้ า ก็ จ ะเกิ ด
ความพึงพอใจอย่างมาก
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ความพึงพอใจ คือ การประเมินการยอมรับ โดยการ
เปรียบเทียบความคาดหวังในสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อสินค้า
และบริการนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าสินค้านั้นตอบสนองตามที่ลูกค้าต้องการหรือมากกว่า
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ดังนั้นจึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก หรือทัศนคติ
ที่ มี ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด อั น เกิ ด จากการได้ บ ริ โ ภค หรื อ ได้ รั บ บริ ก าร ที่ ท าให้ มี ค วามสุ ข ใจ โดยมี ผ ล
จากความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ
1.1.5 แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ
Ekinci Y. & Sirakaya E. (2004) เ ส น อ แ น ว คิ ด Disconfirmation Theory
ซึ่งเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ว่าความพึงพอใจเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
บริการที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับจริง หากบริการที่คาดหวังสูงกว่าบริการที่ได้รับจริงก็จะทาให้เกิด
ความไม่ พึ ง พอใจ และถ้ า บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ สู ง กว่ า บริ ก ารที่ ค าดหวั ง ก็ จ ะท าให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ
(แผนภาพที่ 2-1)
แผนภาพที่ 2-1 Disconfirmation Theory

Parasuraman, A., Valarie, A Zeithamal, and Leonard L. Berry (1988)
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Gap Model of Service Quality ตามแผนภาพที่ 2-2
แผนภาพที่ 2-2 Gap Model of Service Quality
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ช่ อ งว่ า งที่ 1 คื อ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ โ ภคและการรั บ รู้
ของผู้ บ ริ ห ารกิ จ การ (The Management Perception Gap) ช่ อ งว่ า งนี้ ผู้ บ ริ ห ารอาจไม่ เ ข้ า ใจถึ ง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า /ผู้ใช้บริการ เพราะผู้บริหารมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทาให้การตีความ
ข้อมูลที่ได้รับเกิดความผิดพลาด
ช่ อ งว่ า งที่ 2 คื อ มาตรฐานคุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ก าหนดขึ้ น ไม่ ต รงกั บ
ความคาดหวังของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ที่ฝ่ายบริหารรับรู้ (The Quality Specification Gap) ช่องว่างนี้
ผู้ บ ริ ห ารอาจเข้าใจได้อย่ างถูกต้องตามความต้องการของผู้ บริโ ภค แต่ไม่มีการกาหนดมาตรฐาน
หรื อ หลั ก เกณฑ์ ใ นการท างานที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารไม่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งเพี ย งพอ
ในการวางแผนคุณภาพของการบริการ
ช่องว่างที่ 3 คือ การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่ ได้กาหนดไว้
(Service Delivery Gap) ช่องว่างนี้จะเกี่ยวข้องกับพนักงานของผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งมาจากวิธีการ
และวิธีปฏิบัติที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการทางาน ซึ่งจะรวมถึง
แนวความคิ ด เทคนิ ค และทั ก ษะในการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง การตลาดภายในขององ ค์ ก รที่ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิผล
ช่องว่างที่ 4 การนาเสนอบริการให้กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ไม่ตรงกับที่ได้ให้สัญญาไว้
กับลูกค้า (The Marketing Communication Gap) ช่องว่างนี้เป็นการคาดหวังของผู้บริโภคที่ควร
จะได้รับการบริการตามที่ทางองค์กรได้ล งในสื่อโฆษณาขององค์กรที่ป รากฏออกมา แต่เมื่อมารับ
บริการกลับทาให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการบริการอย่างที่คาดหวังไว้
ช่องว่างที่ 5 การบริการที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ รับรู้หรือได้รับไม่ตรงกับบริการที่ลูกค้า
คาดหวังไว้ (The Perceived Service Quality Gap) ช่องว่างนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อผู้บริโภคได้รับ
การบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั บ การบริ ก ารที่ ไ ด้ ค าดหวั ง ไว้ ซึ่ ง การบริ ก ารต่ า งๆ จะอยู่ ใ นช่ อ งว่ า งที่ 1
ถึงช่องว่างที่ 4
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบริการจะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดระหว่างความคาดหวัง
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Consumer) และผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร (Marketer) เพื่ อ เป็ น
การปิดกั้นช่องว่างดังกล่าว และทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในที่สุด ความคาดหวังของลูกค้าจะมี
บทบาทสาคัญมาก เพราะคุณภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ คือ คุณภาพที่ลูกค้า
ได้ รั บ (Perceived quality) จากการใช้ บ ริ ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานที่ ลู ก ค้ า ได้ ค าดหวั ง ไว้
(Customer expectations)
Customer Service Questionnaires (CSQ) เ ป็ น วิ ธี เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ใ น ก า ร วั ด
ความพึงพอใจ ด้วยการใช้แบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายปิด ซึ่งมีจุดแข็งคือสามารถครอบคลุ ม
สถานการณ์ ต่ า งๆ อย่ า งกว้ า งขวาง รวดเร็ ว และประหยั ด แต่ จุ ด อ่ อ นคื อ ไม่ ยื ด หยุ่ น และเป็ นสิ่ ง
ที่สร้างขึ้น ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถเข้าใจกระบวนการ ผู้ตอบไม่สามารถให้คาอธิบ าย
เพิ่มเติม เป็นการยากสาหรับผู้วางนโยบายที่จะระบุได้ว่าควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือควรกระทาอะไร
ในอนาคต และปั ญ หาการส ารวจที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น คื อ ผู้ สั ม ภาษณ์ อ าจขาดความกระตื อ รื อ ร้ น
และผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเหนื่ อยล้าเนื่องคาถามจานวนมาก ทาให้ไม่ตอบอย่างเต็มที่ (Wiberg
2009)
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Relative Performance Assessment (RPS) เป็นวิธีการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การให้ บ ริ การของลู กค้า (Customer’s Perception of Service Performance) โดยการให้ ลู กค้า
เปรียบเทียบการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการที่กาลังประเมินกับผู้ให้บริการรายอื่น
ที่คล้ ายคลึ งกัน การส ารวจมี 3 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) การค้นหาคุณลั กษณะของบริการ (Attributes)
ที่ทาให้ ลู กค้าพึงพอใจและกลั บ มาใช้บ ริการอีก 2) การประเมินคุณ ภาพบริการที่ส่ งมอบให้ ลูกค้า
และ 3) การประเมินคุณภาพบริการด้วยการเปรียบเทียบกับภายนอก การสารวจนี้อนุญาตให้ลูกค้า
เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะของบริ ก าร (Attributes) ที่ ส าคั ญ กั บ ตนเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพและประเมิ น
ความพึงพอใจต่อคุณลั กษณะส าคัญ และให้ มีคาถามปลายเปิดเพื่อให้ ส ามารถค้ นหาคุณลั กษณะ
ที่สาคัญต่อลูกค้า (Yuksel and Yuksel 2001 อ้างใน Wiberg 2009)
Participation Observation (PO) เสนอโดย Bowen (2002) เป็ น วิ ธี ก ารวั ด
ความพึงพอใจโดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนหนึ่งในกลุ่มที่ศึกษาหรือประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะปลอมตั วเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ถูกประเมินหรือเปิดเผยให้กลุ่มผู้ถูกประเมินทราบว่า
เป็นผู้ประเมิน ผู้วิจัยจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้ถูกประเมินและเป็นที่เชื่อถือ ความสัมพันธ์ยิ่งดี
การพูดคุยก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเท่านั้น วิธีนี้นอกจากจะให้โอกาสในการสังเกตการณ์ และตั้งคาถาม
แล้ว ยังสามารถสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจ และจุดที่ให้ความพึงพอใจสูงสุด
อย่างไรก็ตามวิธี PO นี้ เหมาะสาหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ไม่เหมาะสาหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
(Wiberg 2009)
Intercept Survey เป็นวิธีการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับประชากร
(Demographic Information) ของผู้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและถามคาถามเกี่ยวกับประสบการณ์
และความพึงพอใจต่ อ แหล่ งท่ อ งเที่ย วที่ ก าลั งเยี่ย มชม วิธีนี้จะช่ว ยลดความสั บสนในการตี ค วาม
เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ความเข้าใจต่อประเด็นที่ถามจึงมีความชัดเจน (Wiberg
2009)
Site Questions เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น โด ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า เยี่ ย มช ม
ตอบแบบสอบถามของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้จักแหล่งท่องเที่ยว เหตุผล
ที่มาเยี่ยมชม ประสบการณ์และความรู้สึ กก่อนเยี่ยมชม ผลการสารวจเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริห าร
แหล่งท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับประสิทธิผลของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างไร คุณภาพของบริการ เป็นต้น (Wiberg 2009)
Mail-back Survey เป็นวิธีการประเมินโดยให้ นั ก ท่อ งเที่ย วตอบแบบสอบถาม
ภายหลังจากเดินทางกลับที่พานักแล้ว วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าวิธี Intercept Survey และวิธี
อื่นๆ ช่วยให้ทราบลักษณะและคุณลักษณะที่สร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว (Wiberg 2009)
Important - Performance (I-P) Model เป็ น เครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์ ที่ ท าโดย
การเปรี ย บเทีย บระดับ ความส าคัญของคุณลั กษณะหรื อสิ่ งที่ประเมินกับ ความพึง พอใจ โดยผู้ ถูก
ประเมินเป็นผู้ระบุความสาคัญของคุณลักษณะหรือสิ่งที่จะประเมิน (Burr et al. 2006 อ้างใน Wiberg
2009)
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ในการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้จะประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความพึง พอใจที่เกิด
จากความแตกต่างระหว่างบริ การที่คาดหวังและบริการที่ได้รับจริงตามแนวคิด Disconfirmation
Theory แ ล ะ Gap Model of Service Quality โ ด ย วิ ธี Customer Service Questionnaires
หรือ Customer Satisfaction Survey
1.2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนได้นั้น
จาเป็นต้องมีการพัฒนาทุกองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กันไป ซึ่งองค์ประกอบ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะประกอบด้วย
1) ทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Resources) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เอง
ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยของสิ่งที่มีชีวิตในยุค
ต่างๆ ซึ่งมนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ
อันนามาซึ่งความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต่างๆ
ทรั พยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural tourism Resources) ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน เขตอนุรั กษ์พันธุ์สั ตว์ป่า เขตห้ามล่ าสั ตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
ส่วนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และร่องรอยของประวัติศาสตร์ ได้แก่ หลักฐานทาง
โบราณคดี ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วัฒนธรรม สินค้า
หัตถกรรมพื้นบ้าน สวนสนุก เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ภาครั ฐ หลายๆ หน่ ว ยงาน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่เป็นบริษัท
ห้าง ร้าน เป็นผู้ลงทุนทาธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
2) ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สิ น ค้ า
และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงเท่านั้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จะประกอบด้ว ยธุร กิ จ ที่ พั กแรม ธุร กิจ นาเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่อ งดื่ ม ธุรกิจ จาหน่ายสิ น ค้ า
และของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนส่ง และธุรกิจบันเทิงและเพลิดเพลิน
ธุรกิจที่พักแรม หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการที่พักเพื่อคนเดิน ทาง
ที่ต้องการพักค้าง ซึ่งอาจมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการด้วย ที่พักแรมมีหลายประเภท
ได้แก่ โรงแรม และที่พักประเภทอื่นๆ เช่น เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล สถานที่พักแรมกลางแจ้ง เป็นต้น
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง ธุรกิจในการให้บริการอาหารและเครื่อ งดื่ม
สาหรับคนเดินทาง นักท่องเที่ยว หรือประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย (1) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
เดี่ยว ได้แก่ ภัตตาคาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารจานด่วน เป็นต้น (2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ในสถาบัน เช่น ร้านอาหารในโรงแรม ร้านอาหารในศูนย์การค้า ร้านอาหารในสนามบินและสถานี
ขนส่งต่างๆ การบริ การอาหารระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิ น รถโดยสาร รถไฟ และเรือสาราญ
การบริการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น
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ธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย (1) ธุรกิจขนส่งทางบก ได้แก่
ทางรถไฟ รถยนต์ส่วนบุคคล รถเช่า รถโดยสารประจาทาง (2) ธุรกิจขนส่งทางน้า เช่น เรือเดินทะเล
เรื อ ส าราญ เรื อ ข้ า มฟาก เรื อ ใบ เรื อ ยอร์ ช เรื อ ล่ อ งแม่ น้ า เป็ น ต้ น (3) ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ทางอากาศ
เช่น การบินลักษณะเที่ยวบินประจา เที่ยวบินไม่ประจา เที่ยวบินเช่าเหมาลา เป็นต้น
ธุรกิจนาเที่ยว เป็นการจัดหรือการให้บริการ หรือการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ทัศนาจรหรือการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว
อาจขายให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง หรือขายผ่านตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว หรือการนาบริการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาขายในลักษณะเหมารวม (Package tour) และบริการมัคคุเทศก์
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าของที่ระลึก ได้แก่ สินค้าช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ รวมถึงร้าน
ปลอดอากร และธุรกิจของที่ระลึก
ธุร กิจ นั น ทนาการ ประกอบด้ว ย การให้ บริก ารเพื่อความบันเทิงและเพลิดเพลิน
ส าหรั บ คนเดิ น ทางหรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สวนสนุ ก ไนต์ ค ลั บ บาร์ ดิ ส โก้ เ ธค คาสิ โ น ธุ ร กิ จ กี ฬ า
เพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเป็นรางวัล (Meeting Incentive
Convention and Exhibition : MICE) เป็นต้น
ทั้งนี้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
ธุรกิจท่องเที่ยวหมายรวมถึง
(1) ธุรกิจนาเที่ยว
(2) ธุรกิจโรงแรม
(3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสาหรับนักท่องเที่ยว
(4) ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยว
(5) ธุรกิจการกีฬาสาหรับนักท่องเที่ยว
(6) การด าเนิ น งานนิ ท รรศการ งานแสดง งานออกร้ า น การโฆษณาเผยแพร่
หรือการดาเนินงานอื่นใดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักนาหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
3) องค์ประกอบสนับสนุน ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว การรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองตามท่าอากาศยาน ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร สาธารณสุข ขนส่ง
สาธารณะ เป็ น ต้น สถาบั น การศึกษาที่ผ ลิ ต บุคลากรด้านการท่ องเที่ยว สถาบันการศึกษาที่ เ ปิ ด
หลักสูตรนานาชาติสาหรับคนไทยและชาวต่างประเทศ องค์กรของรัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชนที่แสวงหากาไร และองค์กรภาคเอกชน
ที่ไม่แสวงหากาไร
ดั ง นั้ น ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจจึง จะพิ จ ารณาให้ ค รอบคลุ ม องค์ ประกอบ
สาคัญๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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1.3 การสารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 (ธันวาคม 2554) ดาเนินโครงการส ารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2) โดยทา
การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ านวน 3,600 คน พบว่ า ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติให้ความสาคัญ 5 อันดับแรกในการพิจารณาเลือกประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ได้แก่
ความเป็ น มิตรของคนในพื้น ที่ (58%) ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (54%)
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว (52%) ความน่าสนใจของวัฒนธรรม (48%) และความน่าสนใจ
ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ (46%) ในขณะที่ปัจจัยที่สาคัญ 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติใช้พิจารณาในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ได้แก่ ความสวยงามของสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (60%) ความเป็นมิตรของคนในพื้นที่ (59%) ความน่าสนใจของวัฒนธรรม
(50%) ความคุ้มค่า/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูง (48%) ความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในพื้นที่ และความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว (47%)
โดยในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น มีประเทศ
ที่อยู่ในตัวเลือกก่อนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งโดยหลักเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (31%) เช่นเดียวกัน อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย
นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย (18%) อาทิ จีน ญี่ปุ่ น ฮ่องกง ประเทศในทวีปยุโรป (8%)
อาทิ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และประเทศในทวีปอเมริกา (7%) อาทิ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล
เป็นต้น
สาหรับแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
แบ่งออกได้เป็น 5 แรงผลักดัน ได้แก่ การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ (56%) ซึ่งรวมถึงความต้องการ
ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการดูแลสุ ขภาพ การหลุดพ้น/ไปสนุกให้เต็มที่ (27%) การเรียนรู้/
ค้นหา (27%) การใช้เวลาร่วมกัน (10%) และอื่นๆ (8%)
ทั้ ง นี้ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย ได้แก่ การบอกต่อจากเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว (50%) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
(25%) เว็บ ไซต์และหนั งสื อ แนะน าการท่ อ งเที่ย ว (19%) โฆษณา/สกู๊ป ใน CNN และ National
Geographic (16%) ในทิศทางเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เห็นว่าแหล่งข้อมูล รวมถึงช่องทาง
online อื่นๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ดีที่สุดในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่
การบอกต่อจากเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว (32%) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยวและเว็บไซต์ (12%) หนังสือ
แนะนาการท่องเที่ยว (9%) เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโฆษณา/สกู๊ปใน National
Geographic (8%) โฆษณา/สกู๊ปใน CNN (7%) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวและ social network
(6%)

1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงานขั้นสุดท้าย โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและ
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2) ตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554, แหล่งที่มา : http://www.etatjournal.com/web/menudownload-zone/menu-dl-executive-summary/14-cate-download-zone/cate-dl-executive-summary/372-dl-2011foriegn-tourist
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ในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ว่าเป็น
highlight/สิ่งที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว (37%)
อาทิ เกาะ ชายหาดทะเล วัดไทย การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/น้าตก/ภูเขา ประเพณี/วัฒนธรรมไทย
(23%) อาทิ อาหารไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชิวิตของคนท้องถิ่น ศาสตร์การนวดแบบไทย กิจกรรม
ท่องเที่ยว (7%) อาทิ ดาน้าดูปะการัง การแสดงโชว์ การท่องเที่ยวกลางคืน การขี่ช้าง เป็นต้น
ในด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง
ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อปี (62%) และการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ส่วนใหญ่
ไม่ ใ ช่ ก ารเดิ น ทางครั้ ง แรก โดยมี ถึ ง 65% ที่ เ คยเดิ น ทา งมาประเทศไทยก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว
และมีถึง 39% ที่เคยเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 2 ครั้ง
โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 44% เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการจัดการ
ซื้อแพ็คเกจ/จองห้ อ งพั กและเดิน ทางมาด้ว ยตัว เองทั้งหมด ในขณะที่มี 25% ที่ซื้อแพ็คเกจทั ว ร์
และจองห้องพักผ่านบริษัททัวร์แต่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง และอีก 14% เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์
โดยที่บริษัททัวร์จัดการเรื่องต่างๆ ให้ทุกอย่าง
ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระเทศไทยครั้ ง นี้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 75% เดิ น ทางเข้ า
ประเทศไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิ รองลงมา สนามบินภูเก็ต (12%) และสนามบินเชียงใหม่ (5%)
โดยนักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยที่สนามบิน/สถานที่เดียวกัน และมี
เพียง 2% ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิแต่เดินทางออกจากประเทศไทยทาง
สนามบิ น อื่ น ๆ เช่ น เข้ า ทางสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ แ ต่ อ อกที่ ส นาม บิ น เชี ย งใหม่ เป็ น ต้ น
ซึ่งโดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวันพักอยู่ในประเทศไทยที่ 11-20 วัน (30%) และ 5-10 วัน
(21%)
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากับผู้อื่น โดยมี 30% ที่เดินทางมา 2 คนโดยนับรวม
ตนเอง 29%เดินทางมามากกว่า 3 คน 20% เดินทางมา 3 คน และมี 17% ที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เพียงคนเดียวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน (33%) และคู่สมรส
(31%) และมี 7% ที่พาลูกมาท่องเที่ยวด้วย ในขณะที่มี 9% ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกับแฟน/คู่รัก 6%
มาท่องเที่ยวกับพี่น้อง/ญาติ 5% พาบิดา/มารดามาท่องเที่ ยวด้วย และอีก 4% มาท่องเที่ยวกับเพื่อน
ร่วมงาน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาสัมผัสประสบการณ์ด้านความบันเทิงและอาหาร
(84%) ซึ่งได้แก่ การมารับประทานอาหารไทย ซื้อสินค้าท้องถิ่น/เสื้อผ้าไทย/สินค้า brand name
และการท่องเที่ยวกลางคืน นอกจากนี้ 83% เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวทะเล/ชายหาด ป่า ภูเขา น้าตก การล่องแพ เรือแคนู ปีนเขา และการท่องเที่ยว
เชิ ง เกษตร 75% เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และผู้ ค น ซึ่ ง ได้ แ ก่ สถานที่
ทางประวัติ ศาสตร์ การชมเมือ ง การเยี่ยมชมวิ ถี ชี วิต ความเป็น อยู่ ข องคนในท้ องถิ่ น พิพิธ ภั ณ ฑ์
การสาธิตผลงานศิล ปะและหั ตถกรรม 53% เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ เช่น การใช้บริการ
Spa & Wellness การเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาล และการท าบุ ญ /แสวงบุ ญ /ปฏิ บั ติ ธ รรม 33%
มาทากิจกรรมอื่นๆ เช่น ดาน้า ตีกอล์ฟ และร่วมเทศกาล/งานประเพณีของไทย ทั้งนี้ จากกิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทาที่ประเทศไทยพบว่ามีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างชอบ ได้แก่
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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การท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลและชายหาด มีนักท่องเที่ยวมากกว่า
ครึ่งหนึ่งที่ทากิจกรรมเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ตนเองชอบ
นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและทากิจกรรมท่ องเที่ยวต่ า งๆ
ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมากที่สุด 83% อาทิ กรุงเทพฯ และพัทยา ตามด้วยภาคใต้ 56% อาทิ
ภูเก็ต กระบี่ เกาะพะงัน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หัวหิน ชะอา และภาคเหนือ 31% อาทิ เชียงใหม่
เชี ย งราย และหากวิ เ คราะห์ นั ก ท่ อ งเที่ ยวจ าแนกตามปั จจัย ผลั ก ดัน ในการเดิ นทางมาท่ อ งเที่ยว
ในประเทศไทย จะพบว่า สาหรับกลุ่มที่ต้องการการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ต้องการการหลุ ด พ้น
และใช้เวลาร่วมกันกับผู้อื่น มีแนวโน้มที่จะไปที่จังหวัดภูเก็ตมากกว่ากลุ่ มอื่นๆ ในขณะเดียวกันสาหรับ
กลุ่มที่ต้องการการเรียนรู้/ค้นหา มีแนวโน้มจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่ากลุ่มอื่น และหากวิเคราะห์
จ าแนกตามกลุ่ มนั กท่องเที่ย ว พบว่ากลุ่ ม First visit มีแนวโน้มจะไปที่จังหวัดภูเก็ตมากกว่ากลุ่ ม
Revisit ในขณะที่กลุ่ม Revisit มีแนวโน้มไปที่พัทยา/ชลบุรี และหัวหิน/ชะอามากกว่ากลุ่ม First visit
และหลั ง จากสิ้ น สุ ด การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระเทศไทยแล้ ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ 51%
จะเดินทางกลับประเทศของตนเลย ในขณะที่อีก 39% จะไปท่องเที่ยวที่ประเทศอื่นต่อ โดยประเทศ
ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่อจากประเทศไทยในทริปนี้ ได้แก่ ประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม (8%)
ลาว (7%) อินโดนีเซีย (6%) มาเลเซีย (6%) สิงคโปร์ (6%) พม่า (3%) และประเทศอื่นๆ เช่น จีน
(5%) ฮ่องกง (5%) ญี่ปุ่น (4%) ฟิลิปปินส์ (4%) เกาหลีใต้ (2%)
เมื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้คาจากัดความของ Amazing Travel ตามความคิด
ของตนเองหลังจากที่ได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว จะพบว่านักท่องเที่ยวเห็นว่า สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสวยงามมากๆ การได้ สั ม ผั ส กั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ที่ ไ ม่ เ คยเห็ น ผู้ ค นที่ ดี
ความสนุ กสนาน ความน่ าตื่น เต้น /ประหลาดใจ ความผ่ อนคลาย และวัฒ นธรรมและอาหารที่ ดี
เป็นสิ่งที่ตรงกับความหมายของ Amazing Travel
ในการส ารวจครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค าจ ากั ด ความเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์
การท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งนี้ ด้วยคาไม่เกินสามคา จะพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้คา
จ ากั ด ความในด้ า นบวกที่ 77% โดยให้ ค าจ ากั ด ความ อาทิ สวยงาม ยอดเยี่ ย ม ความน่ า ตื่ น ตา
ที่เรียบง่าย น่าสนใจ ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย/สบาย/สดชื่น ยิ้มแย้ม/อบอุ่น/เป็นมิตร อาหารอร่อย
ความเผ็ดร้อน แสงแดด/ความอบอุ่น ความสงบและความแตกต่าง เป็นต้น
ในขณะที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ 2% ที่ จ ะให้ ค าจ ากั ด ความประสบการณ์
การท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ในด้านลบ อาทิ มีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ไม่คุ้มค่า
ความสกปรก/ฝุ่น รถติด น่าผิดหวัง ความรู้สึกเฉยๆ และความรู้สึกแย่ เป็นต้น ในด้านความพึงพอใจ
พบว่า นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติให้ ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในระดับ สู งที่ค่า เฉลี่ ย 4.32 (จากคะแนนเต็ ม 5) โดยมีนักท่องเที่ยวที่พึ ง พอใจกั บ การท่ องเที่ ย ว
ในประเทศไทยถึงพึงพอใจมากที่ 88% และในทางตรงกันข้ามมีนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงพอใจถึงไม่พอใจ
มากที่ 4% และหากพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มตลาด จะพบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดที่มีความพึงพอใจสูงมาก ได้แก่ ออสเตรเลีย (4.61) นอร์เวย์ (4.55) และสวีเดน
(4.51) และกลุ่ ม ตลาดที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง ได้ แ ก่ แคนาดา (4.43) สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ (4.37)
เนเธอร์ แ ลนด์ (4.36) เดนมาร์ ก (4.34) ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (4.29) อิ ต าลี (4.24) และอิ ส ราเอล (4.15)
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โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับสูงในด้าน ความมีน้าใจไมตรีและการต้อนรับที่ดี
ของคนไทยที่ค่าเฉลี่ย 4.28 และความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ค่าเฉลี่ย 4.15
ในทางตรงข้ า ม ประเด็ น ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง พึ ง พอใจในระดั บ ที่ ไ ม่ สู ง มากนั ก ได้ แ ก่ บ ริ ก าร
ด้านการท่องเที่ย วที่ค่า เฉลี่ ย 3.98 และความปลอดภัยในการเดินทางท่อ งเที่ยวที่ค่ าเฉลี่ ย 3.94
ส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างไม่พึงพอใจจะเป็นในด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่ค่าเฉลี่ย 3.86
การสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 25572
สานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทาการสารวจ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่ องเที่ยวของชาวไทยในรอบปี ที่ผ่ านมา
ทั้งในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง กิจกรรมที่ทาระหว่าง
การเดินทาง การจัดการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเดินทางท่ องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้ง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในเดื อ นมกราคม - มี น าคม 2557
จากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศ จานวน 63,060 ราย
ผลจากการสารวจสรุปได้ ดังนี้
1) การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด
1.1) การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง
ผลการสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่ องเที่ยวของประชากรที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไปทั่วประเทศเกี่ยวกับ การเดิน ทางจากที่อยู่ อาศัยประจาในจังหวัดหนึ่ง ไปยังสถานที่อยู่ ในอีก
จังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร
ประชุมหรือสัมมนา เล่น หรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับการรักษา
สุ ขภาพ หรื อประกอบภารกิ จ อื่น ๆ ที่ไม่ ใช่ เพื่ อ ทางานประจ า หรือเพื่อการศึ ก ษา และต้ องไม่ ใ ช่
การเดินทางที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อสินค้ามาจาหน่าย ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า
ในรอบปีที่ผ่านมา (ในรอบปี 2556) มีจานวนร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ
64.7 โดยในรอบปี 2552 – 2555 มีผู้ เดินทางท่ องเที่ยว ร้ อยละ 48.8 50.1 54.8 และ 57.8
ตามลาดับ
ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในรอบปี 2556 พบว่ า มี ลั ก ษณะ
การเดิน ทางแบบไม่ พั กค้ างคืน ซึ่ งถื อว่ าเป็ นนั กทั ศนาจรประมาณ ร้ อยละ 33.8 ส่ ว นผู้ ที่เดินทาง
มีลักษณะการพักค้ างคืน อย่างน้อย 1 คืน ร้ อยละ 45.3 และผู้ที่เดินทางทั้ง 2 ลักษณะคือ ทั้งพัก
และไม่พักค้างคืน ร้อยละ 20.9

2

ศูนย์วิจยั ด้านการตลาดท่องเที่ยว การสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2557 จาก
www.tourismthailand.org/tatic สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
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สาหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 2556 ได้ให้เหตุผลที่ไม่เดินทาง
5 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ ไม่ มี เ วลาว่ า ง ไม่ มี ทุ น ทรั พ ย์ เ พี ย งพอส าหรั บ การเดิ น ทาง ไม่ ช อบเดิ น ทาง
สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เมื่อพิจารณาภาคที่ประชากรเดินทางไปท่องเที่ยวพบว่า ประชากรเดินทางไป
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด ร้อยละ 34.2 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
30.4 และภาคตะวันออก ร้อยละ 18.2
1.2) วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ได้แก่ เยี่ยมญาติ/
เพื่อน ร้อยละ 39.1 ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 37.2 ต้องการพักผ่ อน/เปลี่ยนบรรยากาศ ร้อยละ
31.6 ซื้อของ/ช้อปปิ้ง ร้อยละ 25.5 และรับประทานอาหารต่างจังหวัด ร้อยละ 24.4
1.3) กิจกรรมที่ทาระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ส าหรั บ กิ จ กรรมที่ ท าระหว่ า งการเดิ นทางท่ อ งเที่ ย ว 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
ท่องเที่ยวทั่วไป ร้อยละ 67.9 กิจกรรมเชิงศาสนา ร้อยละ 56.9 พักผ่อนในที่พักหรือบ้านญาติ /ไม่ทา
กิจกรรม ร้อยละ 33.7 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 19.6 และกิจกรรมเชิงเกษตรกรรม ร้อยละ 6.6
2) การจัดการเดินทาง
2.1) ผู้ร่วมเดินทาง ผู้ตัดสินใจเลือกการเดิน ทาง ลักษณะการจัดการเดิน ทาง
และการหาข้อมูล
ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งหนึ่ง จะเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว/
ญาติ ร้อยละ 63.5 รองลงมา เดินทางกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 21.6 สาหรับการตัดสินใจเลือก
การเดินทาง ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจเอง ร้อยละ 65.8 รองลงมา จะเป็นครอบครัว/
ญาติ ร้อยละ 22.1
ส าหรั บ ลั ก ษณะการจั ด การเดิ น ทางส่ ว นใหญ่ จั ด การเดิ น ทางเองทั้ ง หมด
ร้อยละ 89.1 รองลงมา มีหน่วยงาน/คณะจัดการให้ ร้อยละ 9.7 ส่วนวัน/เวลาที่เดินทางท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะเดินทางวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 38.9 รองลงมา วันหยุดยาว ร้อยละ 31.9
ประชากรที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ไ ม่ นิ ย มหาข้ อ มู ล ข่ า วสารส าหรั บ
การเดินทางในทุกแหล่งข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะหา
ข้อมูลข่าวสารสาหรับการเดินทางจากเพื่อน ญาติ ครอบครัว ร้อยละ 43.3
2.2) พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ผู้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ นิ ย มเดิ น ทางด้ ว ยพาหนะส่ ว นตั ว /รถยนต์
ร้อยละ 63.1 รองลงมา เดินทางด้วยรถทัวร์ รถโดยสารประจาทาง ร้อยละ 19.8 รถเช่า เช่น รถตู้
รถยนต์ รถทัวร์ รถบัส ร้อยละ 14.4 รถไฟ ร้อยละ 1.6 มีเพียงส่วนน้อยที่เดินทางด้วยเครื่ อ งบิน
ร้อยละ 1.1
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2.3) สถานที่พักแรม
ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวแบบพัก ค้างคืนส่วนใหญ่นิยมที่จะพักแรมที่บ้าน/ที่พัก
ของครอบครัว/ญาติ/เพื่อน เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 62.6 พักที่โรงแรม ร้อยละ 16.2
พักที่รี ส อร์ ท ร้ อยละ 11.6 พักที่บั งกะโล ร้อยละ 2.6 พักที่วัด/สถานที่ปฏิบัติธ รรม ร้อยละ 2.3
พักที่อุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 1.1 พักที่บ้านพักรับรองทางราชการ/เอกชน และโฮมสเตย์ ร้อยละ 0.9
และมีส่วนน้อยเลือกพักที่เกสท์เฮาส์และโรงพยาบาล ส่วนค่าเฉลี่ยของจานวนวันที่เดินทางท่องเที่ยว
อยู่ที่ 3.8 วัน
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ส าหรั บ ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางท่องเที่ยวครั้ง/ทริปล่ าสุ ดต่อคนของผู้ ที่เดินทาง
ท่องเที่ย ว พบว่า อยู่ ที่ป ระมาณ 2,776 บาทต่อคน หากเป็นการเดินทางแบบไม่พัก ค้างคื น อยู่ ที่
1,418 บาทต่อคน แบบพัก ค้า งคืน 3,914 บาทต่อคน หากพิจารณาตามภาคที่ อยู่ อ าศัย พบว่ า
คนภาคตะวันออก ใช้เงินในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนสูงสุด คือ 3,776 บาทต่ อคน รองลงมา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,554 บาทต่อคน ภาคใต้ 3,219 บาทต่อคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2,460 บาทต่อคน ภาคเหนือตอนบน 2,374 บาทต่อคน ภาคกลาง 2,137 บาทต่อคน และต่าสุด
ในภาคเหนือตอนล่างอยู่ที่ประมาณ 1,675 บาทต่อคน
เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทราบว่าในการเดินทางใช้จ่าย
ไปในหมวดใดมากที่สุด พบว่า ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวใช้เป็นค่าพาหนะเดินทางมากที่สุด ร้อยละ 33.3
รองลงมา ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก เป็ น ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ร้ อ ยละ 33.1 และซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ระลึก ร้อยละ 24.5
4) การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของประชากร ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในรอบ
ปี 2556 มีเพียงร้อยละ 4.1 โดยนิยมเดินทางในช่วง เดือนเมษายน-มิถุนายน มากที่สุด ร้อยละ 33.3
รองลงมา ใกล้เคียงกันคือ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ร้อยละ 30.4 เดือนมกราคม-มีนาคม ร้อยละ 22.9
เดื อ นกรกฎาคม-กั น ยายน ร้ อ ยละ 13.4 ส่ ว นจ านวนครั้ ง ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศต่ อ ปี
ในภาพรวมโดยเฉลี่ยเดินทาง 1.5 ครั้งต่อปี
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
5.1) การวางแผนล่วงหน้า และการจัดสรรเงินสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ร้อยละ 58.1 ที่มีการวางแผน มีร้อยละ 41.9 ส่วนการจัดสรรวงเงิน สาหรับ
การเดินทางท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดสรรเงินไว้ ร้อยละ 77.2 ที่มีการจัดสรรเงินไว้สาหรับ
การเดินทางมีเพียง ร้อยละ 22.8
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5.2) การรับรู้/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ของ ททท.
การรับรู้/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ส่วนใหญ่ไม่เคย
รับรู้/ไม่ทราบสโลแกนดังกล่าว ร้อยละ 56.1 ส่วนที่เคยรับรู้/ทราบสโลแกนมี ร้อยละ 43.9 โดยส่วนใหญ่
รับรู้/ทราบจากโทรทัศน์ ร้อยละ 94.6 รองลงมา จากวิทยุ ร้อยละ 15.9
5.3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว
จากการส ารวจประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความเห็ นว่า ได้รับประโยชน์
จากการเดินทางท่องเที่ยวในทุกประเด็น โดย 3 ประเด็นแรก ได้แก่ ได้รับประสบการณ์และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น ร้อยละ 50.8 ทาให้เกิดความเข้าใจสนิทสนมมากขึ้นภายใน
หมูญ
่ าติ ร้อยละ 50.3 และทาให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ร้อยละ 49.1
กรมการท่องเที่ยว 3 (2556) ดาเนินโครงการจัดทาดัชนี ความพึงพอใจนักท่องเที่ยว
รายไตรมาส และดัช นี การจ้ า งงานด้านการท่อ งเที่ยวรายไตรมาส โดยการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพื่อจัดทาดัชนีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ดาเนินการต่อเนื่อง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2556 ครอบคลุม
8 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพมหานคร ภาคกลาง (จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย)
ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต)
โดยในแต่ละไตรมาสได้ดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวจานวน 2,503 ราย 2,499 และ 2,469 ราย
ตามลาดับ
จาก 16 ประเด็ น ที่ ป ระเมิ น พบว่ า ในไตรมาส 2 ปี 2556 โดยรวมปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น
จาก 2 ไตรมาสแรกเพี ย งเล็ ก น้ อ ย โดยมี จ านวน 4 ประเด็ น ที่ ค วามพึ ง พอใจอยู่ ในระดั บ คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ บริการเพื่อสุขภาพ ประชาชน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และสถานที่พักแรม
มีจานวน 9 ประเด็นที่คะแนนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 75.0-79.9 ได้แก่ การจับจ่ายซื้อสินค้า กิจกรรม/
แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ และบริษัทนาเที่ยว ในขณะที่มี 2 ประเด็น
ที่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 70.0-75.0 ได้ แ ก่ กี ฬ ากอล์ ฟ อิ น เทอร์ เ น็ ต /โทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งประเทศ
และมี 1 ประเด็นที่ต่ากว่าร้อยละ 70.0 ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ
เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยของแต่ละประเด็นที่ประเมินความพึงพอใจ พบว่ า โดยรวม
แต่ละประเด็นย่อยจะมีคะแนนความพึงพอใจใกล้เคียงกับคะแนนความพึงพอใจรวมของประเด็น
การประเมินนั้นๆ โดยมีประเด็นที่ความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยที่ต่ากว่าร้อยละ 80 อยู่จานวนมาก
ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน ประชาชน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สถานที่พักแรม การจับจ่ายซื้อสินค้า กิจกรรม/
แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว กีฬากอล์ฟ
มัคคุเทศก์ ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ บริษัทนาเที่ยว อินเทอร์เน็ต /
3

กรมการท่องเที่ยว โครงการจัดทาดัชนีความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรายไตรมาสและดัชนีการจ้างงานด้านการท่องเที่ยวรายไตรมาส
รายงานฉบับสมบูรณ์, 2556
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โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และห้องน้าสาธารณะ โดยเฉพาะใน 5 ประเด็นหลัง ได้แก่ ความปลอดภัย
การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ บริษัทนาเที่ยว อินเทอร์เน็ต /โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
และห้องน้าสาธารณะ นั้นจะมีระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยประเด็นย่อยต่างๆ เหล่านี้
แม้โดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2556 จะปรับตัวดีขนึ้ แต่เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จากคะแนนความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน 3 ไตรมาสที่ ด าเนิ น การส ารวจ
เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจนั้ น พบว่ า มี เ พี ย ง 1 ด้ า น คื อ บริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มี ค วามพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งมาก ทั้ ง ในภาพรวมและแต่ ล ะประเด็ น ย่ อ ย ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น จุ ด แข็ ง
ของการท่องเที่ยวไทย จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ
และพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นอีก ในขณะที่ด้าน ประชาชน (ประเด็นความซื่อสัตย์) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
สถานที่พักแรม การจับจ่ายซื้อสินค้า กิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง
ศูน ย์ บ ริ การข้อมูล ข่าวสารนั กท่องเที่ย ว และมัคคุเทศก์ แม้โ ดยรวมจะดี แต่มีประเด็นย่อยต่าง ๆ
ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว ส่วนอีก
6 ประเด็น ได้แก่ ด้านความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ บริษัทนาเที่ยว
กี ฬ ากอล์ ฟ อิ น เทอร์ เ น็ ต /โทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งประเทศ และห้ อ งน้ าสาธารณะ นั้ น มี ร ะดั บ คะแนน
ความพึงพอใจค่อนข้างต่า จาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อดาเนินการพัฒนาให้ดีขึ้น
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา4 ดาเนินการสารวจทัศนคติความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้
ไปพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย โดยด าเนิ น การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างประเทศที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคั ญๆ
รวมทั้งบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ จานวน 5,054 คน
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 83. 5) นิ ย มจั ด
การเดินทางเอง มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 16.5) ที่จัดการเดินทางโดยการซื้อแพ็คเกจทัวร์ โดยกลุ่ม
ที่มาประเทศไทยเป็ น ครั้ ง แรก (first visit) จัดการเดินทางโดยซื้ อ แพ็ค เกจทัว ร์ กับบริษั ทนาเที่ ย ว
ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ม าประเทศไทยหลายครั้ ง (revisit) (ร้ อ ยละ 21.6 ต่ อ ร้ อ ยละ 9.1)
ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ท่องเที่ยวในประเทศไทย ความไม่มั่นใจ
ในด้านการสื่อสาร เป็นต้น โดยมีผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย 3.12 คน และมีวันพักเฉลี่ย 14.87 วัน โดยกลุ่ม
ที่มาประเทศไทยหลายครั้งเป็นกลุ่มที่มีความประทับใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลให้มีวัน
พักเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก (16.67 วัน ต่อ 13.58 วัน) และมากกว่าครั้งล่าสุด
ที่ ม าประเทศไทย (16.67 วั น ต่ อ 15.99 วั น ) ทั้ ง นี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศต้ อ งการมา
เพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.9) โดยในการเดินทางครั้งนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
(ร้อยละ 77.0) มาประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 46,881.03 บาทต่อคน

4

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย, 2557
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ปั จ จั ย 5 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเดิ น ทาง
มาประเทศไทย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 73.7) อาหาร (ร้อยละ 70.2) ความเป็นมิ ต ร
ของคนไทย (ร้อยละ 59.2) การจับจ่ายซื้อ สิ นค้า (ร้อยละ 44.5) และราคา/การส่งเสริมการขาย
(ร้ อยละ 42.6) ซึ่งมี 4 ปั จ จั ย ที่ส อดคล้ องกับ 5 ปัจจัยแรกที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเลื อกประเทศ
เพื่อไปท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 75.6) อาหาร (ร้อยละ 65.3) ความเป็นมิตร
ของประชาชน (ร้ อยละ 58.3) ราคา/การส่ งเสริมการขาย (ร้อยละ 41.8) และกิจกรรมผจญภัย
(ร้อยละ 40.7)
ในภาพรวมนั กท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทราบข้อมูล เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก่อนมา
ประเทศไทยผ่านสื่อบุคคล (เพื่อน/ญาติ) มากที่สุด (ร้อยละ 66.9) รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว (ร้อ ยละ 40.4) สื่อต่างๆ (สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ) (ร้อยละ 14.3) ตัวแทนนาเที่ยว
(ร้ อ ยละ 13.0) ฯลฯ และในระหว่ า งท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยจะใช้ สื่ อ เพื่ อ น/ญาติ มากที่ สุ ด
(ร้อยละ 48.1) รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้อยละ 39.0) เว็บไซต์การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ร้อยละ 19.9) แผ่นพับ (ร้อยละ 16.3) พนักงานต้อนรับโรงแรม (ร้อยละ 14.8)
มัคคุเทศก์ (ร้ อยละ 13.6) ฯลฯ เนื่ องจากในปัจจุบันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่ านทางสมาร์ทโฟน
และไอแพด อย่างสะดวกรวดเร็วในเกือบทุกแห่งทั่วประเทศ และมีข้อมูลจานวนมากที่สามารถสืบค้น
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสะดวกในการซื้อบริการผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ส่วนของเพื่อน/ญาติ
ซึ่งมาประเทศไทยแล้ วเกิดความประทับใจก็เล่ าประสบการณ์ให้เพื่อน/ญาติฟัง จึงกระตุ้นให้ เกิด
ความสนใจมาประเทศไทย
นั กท่องเที่ย วชาวต่างประเทศมี ความพึง พอใจโดยรวมต่ อบริ การด้านการท่ องเที่ ย ว
ในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.05) สูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.96) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยจาก 17 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมินพบว่า บริการที่มีความพึงพอใจ
ในระดับพอใจมาก ได้แก่ ด้านประชาชนจากความเป็นมิตรไมตรีให้การต้อ นรับที่ดีและความสุภาพ
อ่อนโยนของคนไทย (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านบริการเพื่อสุขภาพจากการใช้บริการนวดแผนไทย
สปา ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.34) สาหรับบริการที่ระดับความพึงพอใจต่าสุด 3 ประเภท ได้แก่ ด้านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต /Wi-Fi จากที่ มี ไ ม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ (ค่ า เฉลี่ ย 3.72) ด้ า นห้ อ งน้ าสาธารณะ
จากการที่ไม่สะดวกในการใช้และขาดการดูแลทาความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 3.74) และด้านรถโดยสาร
สาธารณะจากความไม่สะดวกในการใช้บริการและมีความปลอดภัยน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.81)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรกมี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่ า
ความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงถึงความประทับใจ และใน 17 ประเภทบริการที่ประเมิน
พบว่า มีประเภทที่มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 7 ประเภท ได้แก่
ด้านประชาชน ด้านบริการเพื่อสุขภาพ ด้านสถานที่พัก ด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร ด้านท่าอากาศยาน
ด้ า นความปลอดภั ย และด้ า นการจั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า นอกนั้ น มี ค วามพึ ง พอใจไม่ แ ตกต่ า ง
จากความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นั ก ท่ อ งชาวต่ า งประเทศที่ เ คยมาประเทศไทยหลายครั้ ง มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่ า
ความคาดหวั ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แสดงถึ ง ความประทั บ ใจ และใน 17 ประเภทบริ ก าร
ที่ ป ระเมิ น พบว่ า มี ป ระเภทที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่ า ความคาดหวั ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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9 ประเภท ได้ แ ก่ ด้ า นประชาชน ด้ า นบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ ด้ า นกิ จ กรรม/สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ด้านสถานที่พัก ด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร ด้านท่าอากาศยาน ด้านมัคคุเทศก์ ด้านความปลอดภัย
และด้านการจับจ่ายซื้อสินค้า และประเภทที่มีความพึงพอใจต่ากว่าความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติมีประเภทเดียว คือ ด้านอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi นอกนั้น 7 ประเภทที่มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
จากความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในแต่ละพื้นที่ที่สารวจ พบว่า ในภาพรวมพื้นที่ที่มี
ความพึงพอใจในระดับพอใจมากมี 3 พื้นที่ ได้แก่ เชียงราย (ค่าเฉลี่ย 4.31) อุดรธานี (ค่าเฉลี่ย 4.28)
และเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.24) โดยจังหวัดเชียงรายมีประเด็นที่ประเมินถึง 7 ประเด็น มีค่าเฉลี่ ย
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นประชาชน กิ จ กรรม/สถานที่ ท่ อ งเที่ยว
ความปลอดภั ย การจั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ตั ว แทนน าเที่ ย ว
และรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดอุดรธานี มี 5 ประเด็นที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด
เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ การใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ไ ปต่ า งประเทศ
รถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ และระบบอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มี 2 ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ สถานที่พักและภัตตาคาร/
ร้านอาหาร และจังหวัดเชียงใหม่มีเพียงประเด็นเดียวที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่
อื่ น ๆ คื อ ด้ า นมั ค คุ เ ทศก์ ซึ่ ง ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ
ด้านการท่องเที่ยวของจั งหวัดที่เป็น เมืองท่องเที่ยวสาคัญยังมีคุณภาพการให้บริการที่แตกต่า งกัน
ยั ง ไม่ มี จั ง หวั ด ใดที่ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดดเด่ น ทุ ก ด้ า น และส่ ว นใหญ่ ไ ม่ โ ดดเด่ น
และเป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพัทยา ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ากว่าจังหวัดที่เป็ นเมืองท่องเที่ยว
สาคัญๆ ระดับรองลงมา เช่น เชียงราย อุดรธานี เป็นต้น ดังนั้นจึงจาเป็นที่จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
สาคัญทั้ง 10 จังหวัด ที่ศึกษาในครั้งนี้ต้องวางแผนและดาเนินการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวใน
ทุกๆ ด้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ พอใจมากเพื่อกระตุ้นให้กลับมาท่องเที่ยวซ้า
หรือบอกต่อให้ญาติ/เพื่อนมาท่องเที่ยวประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5 ดาเนินการโครงการสารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุง แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การท่องเที่ยวของประเทศและการปรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจัดทา
ฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
5

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย, 2558
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การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ประกอบด้ ว ย การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ น 10 จั ง หวั ด หลั ก
ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา กระบี่
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และเชียงราย จังหวัดที่เป็นตัวแทน “เมืองต้องห้าม...พลาด” คือ ตราด จังหวัด
ที่ เ ป็ น ตั ว แทนเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย นครราชสี ม า เพชรบุ รี และมุ ก ดาหาร
และด่านตรวจคนเข้าเมือง จานวน 6,046 คน
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ ส่ ว นใหญ่
(ร้ อ ยละ 84.7) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเดิ น ทางมาประเทศไทยเพื่ อ ท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นเป็ น หลั ก
โดยสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมา
ประเทศไทย และจะค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางสื่อเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด รวมทั้ง
การได้รับคาแนะนาจากเพื่อน/ญาติที่เคยมาประเทศไทยแล้ ว ยังพบว่า สัดส่วนของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกต่อเคยมาประเทศไทยแล้ว 57.6 : 42.4 โดยการมาท่องเที่ยว
ครั้งนีม้ ีวันพักเฉลี่ย 12.4 วัน
การจั ดการเดิน ทางของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาประเทศไทย จัดการ
เดินทางด้วยตนเอง (ร้อยละ 71.7) ซื้อบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 89.5)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมในการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ ท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด (57.6) รองลงมา ได้แก่ รับประทานอาหารไทย (ร้อยละ75.2) ซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก (ร้อยละ 71.1) ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 47.3) การใช้บริการเพื่อ
สุขภาพ สปา และนวดแผนไทย (ร้อยละ 45.7) ฯลฯ
ในด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยมี ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 34,604.90 บาท/คน/ทริป ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาประเทศไทยเป็นครั้ งแรก
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 35,806.47 บาท/คน/ทริป และกลุ่มที่เคยมาประเทศไทย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 32,971.46
บาท/คน/ทริป
ความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับพึงพอใจมากและสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 82.0
ต่อร้อยละ 70.6) จาก 18 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่ างมากเพียงประเด็นเดียว คือ ประชาชน ทั้งจากความเป็ นมิ ตร
มีน้าใจและให้การต้อนรับที่ดี ส่วนประเด็นที่เหลืออีก 17 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
แต่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจแตกต่ า งกั น โดยทุ ก ประเภทบริ ก ารที่ ป ระเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจ
สูงกว่าความคาดหวัง บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ มัคคุเทศก์
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และห้องน้าสาธารณะ แสดงให้เห็นว่า แม้จานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม
การท่องเที่ยว แต่บริการเหล่านี้ยังมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับบริการ
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อื่นๆ ที่จ าเป็ นส าหรั บนั กท่องเที่ยว เช่น บริการตรวจคนเข้าเมื อง ศูนย์บริการนักท่องเที่ ยว ห้ องน้ า
สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มที่เคยมาประเทศไทย
(Revisit) มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก โดยกลุ่ ม ที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรก
มีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทย (Revisit) (ร้อยละ 83.6 ต่อ ร้อยละ 80.0)
พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรกต่อบริการด้านการท่องเที่ยวแต่ละประเภทสูง
กว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับปรุงบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ที่ เ คยมาประเทศไทย (Revisit) มี ค วามพึ ง พอใจไม่ ล ดต่ าลงกว่ า มาครั้ ง แรก
และดึงดูดให้กลุ่มที่เคยมาประเทศไทยกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต
3) ความพึงพอใจของนัก ท่ อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ จาแนกตามรู ปแบบการจั ด การ
เดินทาง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดิน ทางผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจสูงกว่า
กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยว
ในประเทศ ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 84.5 ต่อ ร้อยละ 81.5 ต่อ ร้อยละ 79.0 ตามลาดับ) ผลการสารวจ
ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่าการอ านวยความสะดวกของบริ ษัท นาเที่ยวสามารถสร้า งความพึง พอใจ
ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทาง
ด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ มีความพึงพอใจต่ากว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ ต้ อ งบริ ก ารด้ ว ยตนเอง ต้ อ งลองถู ก ลองผิ ด รวมทั้ ง ต้ อ งบริ ก ารตนเองทั้ ง หมด
ในทุกกระบวนการ ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวกด้วยสาเหตุต่างๆ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในปี 2558 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 (ร้อยละ 82.0 ต่อร้อยละ 81.0) โดยมี
4 ประเภทบริ ก ารที่ ค ะแนนความพึ ง พอใจลดลงค่ อ นข้ า งมาก ได้ แ ก่ มั ค คุ เ ทศก์ ศู น ย์ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว บริการเชิงสุขภาพ และประชาชน
4) ความพึ ง พอใจในภาพรวมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นเขตพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยว ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 6 เขต
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.2) โดยมี 2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ร้อยละ 85.2 และ 84.6 ตามลาดับ) สูงกว่าความพึงพอใจ
โดยรวมของประเทศ (ร้อยละ 82.0) และพบว่าเกือบทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
สู ง กว่ า ความพึ ง พอใจโดยรวมของประเทศ ยกเว้ น เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก
ที่ ค วามพึ ง พอใจต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของประเทศ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บทั้ ง 6 เขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว พบว่า สิ่งที่โดดเด่นของเกือบทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ ประชาชน และสิ่งที่ทุก
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมี จุ ด อ่ อ นตรงกั น ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ
และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อโครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด”
ในการสารวจครั้งนี้ได้เลือกจั งหวัดตราดเป็นตัวแทน พบว่า ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริการเชิงสุขภาพ กิจกรรมผจญภัย และการซื้อสินค้า
และของที่ ร ะลึ ก มี ค วามโดดเด่ น สามารถใช้ เ ป็ น จุ ด แข็ ง ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส าหรั บ บริ ก าร
ที่มีความพึงพอใจต่าสุด ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ และความปลอดภัย
6) ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลัก ด้านการท่องเที่ ยว
ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว 10 ประเทศ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้
อินเดีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และลาว นั้น จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า
มี 5 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แ ก่ รัสเซีย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย
และ สหราชอาณาจักร สาหรับอีก 5 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ได้แก่ ลาว
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ พบว่า
มีถึง 7 ประเทศที่มีความพึงพอใจสู งกว่าค่า เฉลี่ ยความพึงพอใจของประเทศ โดยมีเพียง 3 ประเทศ
ที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ และคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า ได้แก่
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย และเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง 3 ประเทศ มีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
ในทั้ง 18 ประเด็นที่ประเมิน
7) ความพึ ง พอใจในภาพรวมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ไมซ์ (MICE)
นั กท่องเที่ย วกลุ่ มไมซ์มีความพึงพอใจต่อแหล่ งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่ งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์เข้าร่วมมากที่สุดนอกเหนือจากกิจกรรมไมซ์ ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ดังนั้นในการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ไมซ์ ค วรน าความโดดเด่ น ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ บริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ
เข้าไปประกอบการทากิจกรรมการตลาดด้วย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
8) กลุ่ ม ที่ ม าเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ/บริ ก ารทางการแพทย์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม
ที่มาเพื่อใช้บริการเชิง สุขภาพ/บริการทางการแพทย์ มีความพึงพอใจในระดับอย่างมากต่อบริการ
เชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ สาหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การซื้อ
สินค้าและของที่ระลึก และการรับประทานอาหารไทย พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ
พึงพอใจมากเท่านั้น ส่วนบริการอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ซึ่ ง ได้ แ ก่ สนามบิ น สถานพั ก แรม ภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร สนามกอล์ ฟ
ความปลอดภัย บริการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทนาเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ นั้น พบว่านักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจระดับมาก และมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขในทุกประเภทบริการ
9) กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมสูงสุด ได้แก่
การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้อสิ นค้าและของที่ร ะลึ ก การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
ซึ่งพบว่า ในส่วนของ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นั้น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอย่างมาก
ในขณะที่ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก มีความพึงพอใจระดับมาก เท่านั้น
สาหรับบริการอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริการรถโดยสารสาธารณะ บริการเชิงสุขภาพ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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สนามกอล์ฟ ความปลอดภัย นั้น พบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก และทุกประเภทบริ การมีจุดอ่อน
ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
10) กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปี ขึ้นไป) กิจกรรมซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ
ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ และการใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย นั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มีความพึงพอใจอย่างมากต่อ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการตลาด
กลุ่ มผู้ สู งอายุ ในขณะที่แหล่ ง ท่ องเที่ ย วและบริ ก ารด้า นการท่ อ งเที่ยวอื่ นๆ นั้น มีความพึง พอใจ
ในระดั บ มาก โดยในแต่ ล ะประเภทแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ บริ ก ารนั้ น ยั ง มี จุ ด อ่ อ นซึ่ ง สะท้ อ นในรู ป
ของคะแนนความพึ ง พอใจต่ า จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบริ ก ารต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต
รวมทั้งใช้ส าหรั บ การส่งเสริ มการตลาดนักท่องเที่ยว กลุ่ มผู้ สู งอายุ ส าหรับบริการอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ได้ แ ก่
บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
ระดั บ มากเท่ า นั้ น คะแนนความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งต่ า และพบว่ า มี จุ ด อ่ อ นที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
การปรับปรุงแก้ไข
11) กลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ สู ง (มี ร ายได้ 40,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ/ปี ขึ้ น ไป) กิ จ กรรม
ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ สู ง เข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด
การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และการใช้
บริการสปาและนวด แผนไทย นั้น นักท่องเที่ยวกลุ่ มนี้มีความพึงพอใจอย่างมากต่อ แหล่ งท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด แหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์ และบริ การเชิ งสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นจุ ดแข็ ง
ในการส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูง ในขณะที่บริการภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก นั้น มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากเท่านั้น จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ
ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยว
อีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง สาหรับบริการอื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งได้แก่
บริ การตรวจคนเข้ าเมื อง สนามบิ น บริ การรถโดยสารสาธารณะ ห้ องน้ าสาธารณะ ศู นย์ บริ การ
นั กท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้ น พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่ มผู้ มีรายได้สู งมีคะแนนความพึงพอใจ
ค่อนข้างต่า และพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
12) กลุ่ ม สตรี กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เ ข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย ว
ทางทะเลและชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้า
และของที่ ร ะลึ ก และการใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย นั้ น พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม สตรี
มีความพึงพอใจเพีย งระดับ มากต่ อบริ การดัง กล่ าวข้ างต้ น โดยในแต่ล ะประเภทแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
หรื อ บริ ก ารนั้ น ยั ง มี จุ ด อ่ อ นซึ่ ง สะท้ อ นในรู ป ของคะแนนความพึ ง พอใจต่ า ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ
ที่มีความเกี่ย วข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ มสตรี ซึ่งได้แก่
บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์ บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้า
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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สาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และความปลอดภั ย นั้ น พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม สตรี
มีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุด อ่อน
ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
1.4 กฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว6
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่
โดยการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งการออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และตามยุทธศาสตร์
การท่ อ งเที่ ย วไทยปี พ.ศ. 2558-2560 กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ได้ ก าหนดเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวทั้ง 5 เขตอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย7
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ล าพู น ล าปาง และพะเยา โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ น ธรรม
และภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง ผ่านมาตรการการยกระดับวัฒนธรรม
และภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนาสู่ สิ น ค้ า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง สร้ า งสรรค์ ให้ ค วามส าคั ญ
กับการพัฒนา และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ยกระดับและส่งเสริม
การค้าการลงทุน อุ ตสาหกรรมการจั ด ประชุม และนิ ทรรศการทั้ งระดับชาติ และระดั บนานาชาติ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้า และบริโภค
สินค้าจากต่างประเทศ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประจวบคีรี ขัน ธ์ ชุมพร และระนอง โดยมีเปัาหมายหลักในการพัฒ นาไปสู่การท่องเที่ยวพั กผ่อน
เพื่อสุขภาพชั้นนาของโลก ผ่านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง คุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่ ม ครอบครั ว และผู้ สู ง อายุ มี แ นวทางการพั ฒ นา โดยยกระดั บ เป็ น เมื อ งพั ก ผ่ อ นเพื่ อ สุ ข ภาพ
ระดับสากล ยกระดับ ขีดความสามารถทางการแข่ งขันเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ กาหนด
ขีดความสามารถในการรองรับ นั กท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เช่ น เขตอุทยาน เกาะ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้ าและบริโภค
สินค้าจากต่างประเทศ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด โดยมีเปัาหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับ
สากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงสู่กัมพู ชา และเวียดนาม ผ่านมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุล
6

7

กฎกระทรวงกาหนดเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว จาก www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6607 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงกาหนดเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว จาก www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6607 สืบค้นเมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559
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และยั่งยืน ซึ่งมี แนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็น Tourism & Sport City พัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคานึงถึ งชุมชนและสิ่งแวดล้อมพัฒนา
เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้า
และบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กระบี่ พั ง งา ตรั ง
และสตูล โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่ องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรม
อันดามัน ผ่านมาตรการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับ High-Class มีแนวทางการพัฒนา
ได้แก่ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทียบเรือ
สาราญที่มีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาระบบการบริหารจั ดการทรัพยากรและการเพิ่มคุณค่าให้กับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารชุ ม ชน OTOP ให้ โ ดดเด่ น
และมีคุณค่า พัฒ นาเชื่อมโยงสิ น ค้ า ทางการเกษตร ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน สู่ ภ าคอุตสาหกรรมบริ ก าร
ท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด นครราชสี มา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว
แห่งวิถีชีวิต อีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ผ่านมาตรการการยกระดับ
อารยธรรมอีสานใต้ และภู มิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางการท่องเที่ยว มีแนวทาง
การพั ฒ นา ได้ แ ก่ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชี วิตวัฒนธรรม
อีสานใต้ร่วมสมัย ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมี คุณ ค่า
พั ฒ นาเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า ทางการเกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้มีการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่ มเติมอีก 3 เขต เพื่อดาเนิน
การวางแผนพัฒนาในระยะต่อไป ได้แก่ (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง
(2) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม แม่ น้ า โขง และ (3) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก
ด้านวัฒนธรรม
1.5 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาในระยะ 3 ปี ไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้า,หมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน”
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เป้าหมาย
1) ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้า นล้านบาท และเป็น
แหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น และขุมชนมีความเข้มแข็ง
3) ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกในการพัฒนาโดยคานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
พันธกิจ
1) กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย
2) พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการทางานเชิงบูรณการ
เชื่อมโยงระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ดัชนีชี้วัด
1) รายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560
2) จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 5 พันล้านบาท/ปี มีจานวนเพิ่มขึ้น
3) อัตราการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ Low Season เพิ่มขึ้น
4) นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ
ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
5) มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวที่เปราะบาง
6) อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของการท่ อ งเที่ ย วไทยดี ขึ้ น โดยเฉพาะ
ด้านความปลอดภัย ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และด้านสุขอนามัย
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว
1.1) กลยุทธ์การยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น “Quality Leisure
Destination”
1.2) กลยุทธ์การปรับโครงสร้างตลาดสู่ High Value
1.3) กลยุทธ์สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่คนไทยทุกกลุ่ม
1.4) กลยุทธ์สร้างสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว
2.1) กลยุ ทธ์การพัฒ นาเชิง พื้นที่ : 8 เขตพัฒ นาการท่ องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ า ม
พลาด และ 8 เขตพื้นที่เมืองชายแดน
2.2) กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นารายสาขา: การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวสี เขียว การท่องเที่ยว
เชิงกีฬา การท่องเที่ยวเรือสาราญ และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
2.3) กลยุทธ์พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
2.4) กลยุทธ์พัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
2.5) กลยุทธ์พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3.1) กลยุทธ์บูรณาการการทางานผ่านกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบ
3.2) กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
3.3) กลยุทธ์การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism
Intelligence Center)
3.4) กลยุทธ์ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
1.6 การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว
การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติก่อให้เกิดความประทับใจ แล้วกลับมาท่องเที่ยวซ้าอีก รวมทั้งก่อให้เกิ ดการบอกต่อไปยัง
เพื่ อ น/ญาติ / คนรู้ จั ก ให้ ม าท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย ในการพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
มีทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
การยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ ท่องเที่ยว
การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมทางน้ าที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บรู ป แบบการเดิ น ทางอื่ น ๆ การพั ฒ นา
ศักยภาพของสนามบิ น ในการรองรั บ นั กท่องเที่ยว การเพิ่มเส้ นทางและจานวนเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง เป็นต้น
และการพัฒ นาการให้ บ ริ ก ารต่ างๆ เช่น การปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้า เมื อ ง การปรับปรุ ง
และอานวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน การปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน การจัดทาแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกแหล่ง การเพิ่มจุดบริการ Free-WiFi
ในแหล่งท่องเที่ยว การจัดทาระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทาง การพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสาหรับคนทั้งมวล (Tourism
for All) ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ าคนพิ ก าร ทางลาด ราวจั บ เป็ น ต้ น และพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ที่ อ านวย
ความสะดวกให้ นักท่องเที่ย ว พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันและช่ว ยเหลื อ
นั กท่องเที่ย ว ได้แก่ กล้ องวงจรปิ ด เครื่องแปลภาษา การติดตั้งไฟส่ องสว่างในสถานที่ท่องเที่ยว
อุป กรณ์ช่ว ยเหลื อนั กท่องเที่ย วเบื้ องต้น จัดตั้งศูนย์ช่ว ยเหลื อนักท่องเที่ยวให้ ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ นที่
ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขาสาธารณะ การจัดการขยะและระบบ
บาบัดน้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ได้มีการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน ดังนี้
1.6.1 การจัดทามาตรฐานต่างๆ
กระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬ า โดยกรมการท่ องเที่ ยวได้ ดาเนิน การจั ด ท า
มาตรฐานต่างๆ ดังนี้
1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
(1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(2) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด
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(3) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ
(4) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้าตก
(5) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทแก่ง
(6) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้า
(7) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ธณีสัณฐาน
(8) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(9) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(10) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยากร
(11) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(12) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(13) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
(14) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้าพุร้อน)
(15) มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
2) มาตรฐานการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(1) มาตรฐานกิจกรรม Adventure Park
(2) มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
(3) มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว
(4) มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกีเพื่อการท่องเที่ยว
(5) มาตรฐานการจัดกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า
(6) มาตรฐานการจัดกิจกรรมดูผีเสื้อ
(7) มาตรฐานกิจกรรมแคนู-คายัค
(8) มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3) มาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
(1) มาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยว
(2) มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวที่เป็นคนพิการ และผู้สูงอายุ
(3) มาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ
(4) มาตรฐานมัคคุเทศก์
(5) มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสาหรับนักท่องเที่ยว
(6) มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
4) มาตรฐานสถานที่พักแรม
(1) มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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(2) มาตรฐานที่พักแบบพานักระยะยาว
(3) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม
(4) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทสถานที่พักตากอากาศ
(5) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทบริการห้องชุด
(6) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเกทเฮ้าส์
(7) มาตรฐานอาเซียน
(7.1) ASEAN Green Hotel Standard
(7.2) ASEAN Homestay Standard
5) มาตรฐานภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(1) มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
(2) มาตรฐานเรือภัตตาคาร
(3) มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
(4) มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว
(5) มาตรฐานอาหารรถเข็นแผงลอย
6) มาตรฐานสถานที่จาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
(1) มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป)
(2) มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก ประเภทสินค้าอัญมณี
(3) มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว
7) มาตรฐานบริการเชิงสุขภาพ
(1) มาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(2) จัดทา ASEAN SPA Service Standard
8) มาตรฐานบริการสาธารณะต่างๆ
(1) มาตรฐานห้ อ งน้ าสาธารณะเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วระดั บ สากล (WC OK)
โดยร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดาเนินการตามสถานีรถไฟที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ
(2) มาตรฐานห้องน้าสาธารณะของอาเซียน
(3) มาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดทามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) มาตรฐานห้องส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เป็นห้องส้วมในที่สาธารณะ
หรื อสถานประกอบการ หรื อสถานบริ การที่จัดเตรี ยมไว้ใ ห้ ประชาชนทั่ว ไปใช้บริ ก าร โดยต้องมี
3 ประการ ได้แก่ (1) สะอาด (Health) (2) เพียงพอ (Accessibility) และ (3) ปลอดภัย (Safety)
โดยมีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาส้วมสาธารณะ เช่น แหล่งท่ องเที่ยวต่างๆ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ร้านจาหน่ายอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ศาสนสถาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ผลการดาเนินงานในปี 2558 มีส้วมที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 71
2) จัดทาเกณฑ์รับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.6.2 การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ได้ดาเนินการ
ปราบปรามวงจรหลอกลวงจาหน่ายสินค้าหรือเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหารถแท็กซี่
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เช่น ไม่เปิดมิเตอร์ค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับ
ผู้โดยสาร คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายแพงเกินจริง และได้มีการจัดการประชุมเพื่อหารือกาหนดมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ โดยมีผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งผู้แทน
จากการท่ าอากาศยาน กรมการขนส่ งทางบก กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา กองทั พภาคที่ 1
และตัวแทนผู้ประกอบการ โดยกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
(1) บูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกวดขันจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมาย
ในทุกพื้นที่ที่เป็นปัญหา โดยใช้มาตรการตามกฎหมายขั้นสูงสุดในการกวดขันจับกุมผู้กระทาผิด
(2) ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม
ในการโดยสารแท็กซี่
(3) กรณี ที่ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ ก ระท าความผิ ด อาญาหรื อ ท าลายภาพลั ก ษณ์
การท่องเที่ยวอย่างรุนแรง เช่น ทาร้ายร่างกายผู้โดยสาร อนาจาร ปรับแต่งมิเตอร์ ลักทรัพย์ เป็นต้น
จะต้องถูกดาเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตทันที
(4) จั ด ท าระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การจั บ กุ ม จากทุ ก หน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
เพื่อให้ทราบหากผู้ ขับ ขี่รายใดกระทาผิดซ้าซากต่อเนื่อง นาไปเป็นพยานหลักฐานในการเพิ่มโทษ
หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
(5) ติดตามผลการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ทุ กวันที่ 5 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 มีนาคม 2559
ทั้ ง นี้ กองบั ง คั บ การต ารวจท่ อ งเที่ ย วได้ ด าเนิ น การจั บ กุ ม ร้ า นค้ า จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้า
อื่นๆ ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงเอารั ดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เช่น ร้านจิวเวลรี่ ร้านตัดสูทที่อาศัย
เครือข่ายรถตุ๊กตุ๊กชักชวนไปซื้อสินค้าในร้านค้า
อีกทั้ง กองบังคับการตารวจท่องเที่ยวได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจับกุม
บริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ ที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เพื่อรักษา
ความมั่ น คงของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว โดยได้ บู ร ณาการก าลั งกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อง
เช่น กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กาลังฝ่ายทหาร ฯลฯ เข้าทาการ
ตรวจสอบบริษัทนาเที่ยวต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทาความเข้าใจกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และสามล้อรับจ้าง
บริเวณหน้าพระบรมหาราชวัง เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ ยวจากมักคุเทศก์เ ถื่อน
สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 954 ราย
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวได้ดาเนินการ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยบูรณาการกับฝ่ายทหารและฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่จัดระเบียบหน้าพระบรมหาราชวัง ตรวจสอบ จับกุม ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
เช่น พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ธุรกิจน าเที่ยวฯ พ.ร.บ.ความสะอาด และได้บูรณาการร่วมกั บหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นั กท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ การรับแจ้งเหตุ
และการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว) พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรม
การท่ องเที่ ย ว โดยได้ ล งพื้ น ที่ ต รวจสอบสภาพปั ญ หาต่ า งๆ อาทิ อุ บั ติ เหตุ ทางทะเล ตรวจสอบ
การให้บริการเรือโดยสารและเรือนาเที่ยว เป็นต้น โดยได้มีมาตรการแก้ไขปัญหา ดังนี้
(1) วางระบบ Zoning จุ ด จอดเรื อ จุ ด ด าน้ าลึ ก จุ ด จั ด กิ จ กรรมทางน้ าต่ า งๆ
(Pattaya Model)
(2) กากับควบคุมการจราจรทางน้า กาหนด Sea Lane และจากัดความเร็วเรือ
(3) ติดตั้งสัญลักษณ์บอกเขต สัญญาณเตือนภัย สัญญาณแจ้งเตือนสภาพอากาศ
(4) ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ ครูฝึกดาน้า ไกด์ ฯลฯ
(5) ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ อุปกรณ์ชูชีพ อุปกรณ์ดาน้า
(6) ตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยของผู้ประกอบการนาเที่ยวดาน้าและเรือโดยสาร
(7) นั กท่องเที่ย วต้ อ งรู้ ส ภาพร่ างกาย ความพร้อม โรคประจาตัว ของตนเอง
และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทัวร์ทราบ และผู้ควบคุมทัวร์ต้องสอบถามให้ชัดเจน พร้อมทั้งคอยสังเกต
ความผิดปกติของลูกทัวร์
(8) ผู้ควบคุมเรือ ไกด์ ผู้ควบคุมการดาน้าต้องกาชับให้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสาร
ปฏิ บั ติ ต ามกฎความปลอดภั ย โดยเคร่ ง ครั ด และมี ก ารสื่ อ สารที่ ดี เ พี ย งพอสร้ า งความเข้ า ใจ
กับนักท่องเที่ยว
(9) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาล และการกู้ภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
กองบั ง คั บ การต ารวจท่ อ งเที่ ย วได้ ด าเนิ น การภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนามาตรฐาน
การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยการสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ภาคประชาชนตามพื้น ที่แหล่ งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวโดยบูรณาการร่วมกับ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ประชาชน และนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ในการให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและดูแลรักษาแหล่ งท่องเที่ยวควบคู่กัน และสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ต ารวจท่ อ งเที่ยว
มีอาสาสมัครรวมทั้ง สิ้ น 2,445 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ และได้ดาเนิน การจัด ฝึ ก อบรม
ให้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ตามแหล่ งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญทั่ว ทุกภาค พร้ อมทั้งจั ดการฝึ ก อบรมและพัฒ นาบุ คลากรด้านการท่ อ งเที่ ยวเพื่ อเพิ่ ม พู น
และพัฒนาความรู้ ความสามารถแนวทางการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมทางน้า
ตามมาตรฐานสากลที่ถูกต้อง อีกทั้งยั งเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้ าหน้าที่ห น่ว ยงานต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนบู ร ณาการช่ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จัง หวั ดชลบุรี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 2-31

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และจั ง หวั ด กระบี่ และในปี พ.ศ. 2560 กองมาตรฐานและก ากั บ ความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้วางแผนดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบก
(life Guard) พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบ็ดเสร็จตามแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ รวมทั้ง
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยวก็ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่ างประเทศให้กับตารวจท่องเที่ยว โดย
ได้เรียนเชิญ คุณ Andrew Biggs ครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้เจ้าหน้าที่
1.6.3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นการท่ อ งเที่ ย ว และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
การส่ งเสริ มความร่ วมมื อระหว่า งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพั ฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนบุคลากร
ให้ มี สมรรถนะขั้ นพื้ นฐานตามต าแหน่ งงาน โดยเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ ได้ มาตรฐานสากล ส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนมีความรู้และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสินค้าและบริการบนพื้นฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะธุรกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
1.6.4 การสร้ า งความสมดุ ล ให้ กั บการท่ อ งเที่ ย วไทย ผ่ า นการตลาดเฉพาะกลุ่ม
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
การพัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้น การสื่อสารคุณค่า
และภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) ที่มีคุณภาพสูง
ต่อนั กท่องเที่ย ว การทาการตลาดเป้าหมายและสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่ านช่องทางต่างๆ
ด้ า นมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย และมาตรการป้ อ งกั น ของประเทศไทย ข้ อ ควรปฎิ บั ติ
เพื่อความปลอดภัย และสิ่งที่ควรกระทาในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วที่ป ลอดภัย รวมถึงการส่ งเสริมการบังคับใช้และให้ ความรู้เ กี่ยวกับ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน ส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มสาหรับนั กท่องเที่ยว
ทั่วไป กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน (มีรายได้ส่วนบุคคลสูงกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี) ในพื้นที่
ตลาดที่มีศักยภาพ และการทาการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ
เช่น กลุ่ มนั กท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพ กลุ่ มนักท่องเที่ยวเชิง นิเวศและสิ่งแวดล้ อม เป็นต้น รวมไปถึง
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก อาทิ การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสัญลักษณ์
"Thainess" บนสินค้าและบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ผ่ านสื่ อสร้ างสรรค์ และนวั ต กรรมทางสื่ อ ต่า งๆ เช่น รายการโทรทั ศน์ การจัดแสดง Roadshow
เป็นต้น และการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด อาทิ การพัฒนาแบรนด์และสื่อสาร
ความแตกต่างของภาคและจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) การสื่อสารเรื่องราว
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ผ่ า นช่ อ งทางการตลาดที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในกลุ่ ม เป้ า หมาย อาทิ ช่ อ งทางออนไลน์
การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่เเละเวลา โดยการสร้าง
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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การรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล อาทิ การจัดกิจกรรม
เทศกาล และงานประเพณีประจ าถิ่นในแต่ละเดือน การสร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง
เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน
เป็นต้น และการส่งเสริม 'ไทยเที่ยวไทย' ได้แก่ การสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ให้แก่คนไทยทุกคน ในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา กลุ่ ม สุ ภ าพสตรี รวมถึ ง การสนั บ สนุ น มาตรการทางการเงิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยี
ในการท าการตลาด ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคส่ ว นในการท าการตลาด ได้ แ ก่
การร่ ว มมือกับ ชุมชนในการสร้ างสรรค์สิ นค้าและบริการทางการท่ องเที่ยว ให้ ส ะท้อนอัตลั ก ษณ์
ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด การส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด
1.6.5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริม ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
การเสริ ม สร้ า งการท างานอย่ า งบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานระดั บ นโยบาย
โดยมี ค ณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ และกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดนโยบาย ประสานงาน กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชาติ พัฒนากระบวนการการทางานร่วมกันระหว่าง
ภาครั ฐ เอกชนและประชาชน ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ จั ด สรรงบประมาณ
และบุ คลากรให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของหน่ว ยงานในทุกระดับ ผลั กดันให้ เกิดผลสั มฤทธิ์
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุม ชน (Community-based Tourism : CBT)
จัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิ กฤตด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ
อี ก ทั้ ง การทบทวน แก้ ไ ขกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่ างหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง กาหนดบทบาทและความรับผิ ดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความเข้าใจในระเบี ย บและกฎหมายด้านการท่องเที่ยว การสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชน
เเละการจั ด ท าศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งเสริมการพัฒนา
ท่องเที่ยวและการสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่ว มมือระหว่างประเทศระดับ ต่า งๆ
เช่น APEC ASEAN GMS ACMECS IMT-GT เป็นต้น พัฒ นาเส้ นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสู ง
ในแต่ล ะรู ป แบบ ได้แก่ เส้ น ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใน ASEAN และกลุ่ มประเทศ CLMV
เส้นทางทางน้าใน IMT-GT สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีบทบาท
ในเวทีนานาชาติเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และอานวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เช่น การลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่
ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เป็นต้น ส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องด้านการท่องเที่ ยวกับ
ต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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(Greater Mekong Subregion : GMS) เส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวตะวั น ออก -ตะวั น ตก
(East-West Economic Corridor : EWEC) เส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ –ใต้ (North South
Economic Corridor : NSEC) และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวม
ของกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
1.6.6 ด าเนินการปรั บปรุ งแก้ไข พระราชบัญญัติธุ รกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551
กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไข พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ
นาเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอาพราง (Norminee) และธุรกิจนาเที่ยวต่ากว่าทุน ซึ่งได้ประกาศ
ราชกิจ จานุ เบกษาแล้ ว เมื่อวัน ที่ 30 สิ งหาคม 2559 และมีผ ลบังคับใช้เมื่อพ้น กาหนด 120 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กระทรว งการท่ อ งเที่ ย ว และกี ฬ า หลั ง จากที่ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศให้
“การท่องเที่ยว” เป็นวาระแห่งชาตินั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว ได้ดาเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการของผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยว ในด้านความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย
ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วถู ก เอาเปรี ย บ และเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในการที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ยังได้เพิ่ม
มาตรการในการตรวจสอบและจั บ กุม มัค คุเ ทศก์และบริษั ททัว ร์ผิ ด กฎหมาย โดยมีผ ลการจับ กุ ม
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ พ.ศ.2551 รวมทั้ ง เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
บริ ษั ท นอมิ นี และทั ว ร์ ผิ ด กฎหมายโดยตรวจสอบบริ ษั ท ร้ า นค้ า และบริ ษั ท ทั ว ร์ ใ นพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ
เช่ น พื้ น ที่ พั ท ยา ภู เ ก็ ต และเชี ย งใหม่ สามารถตรวจยึ ด จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด และขยายผล
การดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่ อง เช่น จั บ กุมเครื อข่าย บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จากัด ซึ่งเป็นบุคคล
ต่ า งด้ า วสวมบั ต รประชาชนจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ทั ว ร์ พร้ อ มเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว
และจั บ กุ ม เครื อ ข่ า ย บริ ษั ท โอเอ ทรานสปอร์ ต จ ากั ด พร้ อ มยึ ด รถบั ส น าเที่ ยวกว่า 2,155 คั น
และเงินสดหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ มูลค่ากว่า 4,700 ล้านบาท
1.6.7 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจีน
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ย
ความร่ ว มมื อ ในการก ากั บ ดู แ ลอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
และราชอาณาจั กรไทย เมื่อวัน ที่ 21 กั นยายน 2559 เพื่อปราบปรามบริ ษั ท ทัว ร์ที่ ผิ ด กฎหมาย
และดูแลความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเจรจาส่ งเสริมแลกเปลี่ยนสิ น ค้า
ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า และนายหวั ง เสี่ ย วเฟิ ง รองประธาน CNTA โดยนางกอบกาญจน์ วั ฒ นวรางกู ร
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รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานในการลงนามดั ง กล่ า ว
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) จั ด ตั้ ง กลไกในด้ า นการสื่ อ สารและความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งภาพลั ก ษณ์
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยการจั ด ตั้ ง คณะท างานความร่ ว มมื อ ไทย – จี น เพื่ อ ดู แ ล
ด้านการท่องเที่ย วและนั กท่องเที่ย วของทั้งสองประเทศให้ ไ ด้รับความปลอดภัยในการท่ องเที่ ย ว
และได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทนาเที่ยว
(2) สร้ างกลไกในความร่ว มมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการควบคุมดูแล
และจัดการด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการรับมือเมื่อเกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
(3) สร้ า งกลไกใน ก าร ปร ะช า สั ม พั นธ์ การ ท่ อ งเ ที่ ย ว อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ
และการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรวมทั้งร่วมกันจัดการ
ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์และหั ว หน้ า ทัว ร์ เพื่ อเพิ่ม ศั กยภาพในการบรรยาย ให้ ความรู้แก่นักท่องเที่ ย ว
ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน พร้อมกากับดูแลความเรียบร้อยของนักท่องเที่ยว
1.6.8 การสร้างเครือข่ายท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยส านักงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ย ว
และกีฬา กองมาตรฐานและก ากั บ ความปลอดภัยนั กท่ อ งเที่ ยว ได้ดาเนินกิจกรรมการฝึ ก อบรม
อาสาสมัครช่ว ยเหลื อนั ก ท่ องเที่ย วในพื้ นที่จั งหวัดชลบุรี จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี และจังหวัดกระบี่
เพื่อเพิ่ม พูน และพัฒ นาความรู้ ความสามารถ แนวทางการปฏิ บัติ ด้า นการรั กษาความปลอดภั ย
กิจ กรรมทางน้ าตามมาตรฐานสากลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้า หน้ า ที่
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Life Guard) ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ จานวนทั้งหมด 180 คน โดยดาเนินการจัดฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติให้กับ บุ คลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ จังหวัดละ 60 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
(Life Guard) ที่มีทักษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าทางานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบภัยทางน้า
1.6.9 กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว “เจ้าบ้าน” หมายถึง ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน
และผู้ประกอบการอาชีพใดๆ ที่อาศัยอยู่ในท่องถิ่ นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”
จึงหมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ดูแล
ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มีความสุข และรู้สึกปลอดภัยเพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมีอัธยาศัย
ไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่น ย่อมทาให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ เป็นปัจจัย
สาคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แต่ฐานะเจ้าบ้านแล้ว ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ คือ การเตรียม
ตนเองให้พร้อมสาหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ ปัจจัยสาคัญที่จะทา
ให้ ง านบริ ก ารประสบผลส าเร็ จ ก็ คื อ “คน” หรื อ “บุ ค ลากร”ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องรักในการบริการและมีคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบ จึงจะช่วยให้
การบริการนั้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของผู้ที่เป็น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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เจ้ า บ้ า น ในการให้ บ ริ ก ารขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จัย ต่า งๆ ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู้ ทั ก ษะ ความช านาญ
หรือประสบการณ์ ทัศนคติ และตระหนักถึงความสาคัญของการบริการนั้นเอง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า ได้เล็ งเห็ นความส าคัญของแหล่ งท่ องเที่ ย ว
ในท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่นที่สามารถเป็นตัวแทนในการให้บริการนักท่องเที่ยว จึงจัดโครงการ
อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้
แก่ เ ยาวชนอายุ 12 ปี ขึ้ น ไป เกี่ ย วกั บ หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการท่ อ งเที่ ย ว ทั ก ษะการจั ด การ
ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้ง
การต้ อ นรั บ และการน าเที่ ย วด้ว ยวัฒ นธรรมอั น ดีง าม พบว่ า เด็ ก และเยาวชนที่ เ ข้ าร่ ว มโครงการ
มีความกล้าแสดงออก มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น สามารถเผยแพร่ ข้ อมูล
ที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยว โดยต่อยอดกับการพัฒนา
ศักยภาพของมัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่นอีกด้วย
การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสาหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้จัดประชุมหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การให้บริการสาหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก อาทิ ด้านกฎ ระเบียบ ของผู้ขับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก
ด้ า นความสะอาด ด้ า นความปลอดภั ย และด้ า นมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร และการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของสมาคม/สหกรณ์ / ชมรม/บริ ษั ท ผู้ ป ระกอบการรถแท็ ก ซี่ แ ละรถตุ๊ ก ตุ๊ ก ในการรณรงค์
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
1.6.10 โครงการ 1155 ตารวจท่องเที่ยวเต็มใจให้บริการ
โครงการ “1155 ต ารวจท่ อ งเที่ ย วเต็ ม ใจให้ บ ริ ก าร” เป็ น โครงการที่ ใ ห้
ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการบริการ 5 ภาษา
ได้ แ ก่ จี น อั ง กฤษ ญี่ ปุ่ น เกาหลี และรั ส เซี ย โดยพั ฒ นาให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ และเพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการบริ ก ารให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการ ตารวจท่องเที่ยวได้จัดทา Application สาหรับโทรศัพท์
ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริ การของตารวจท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น โดยภายใน Application
จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่จาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น การแปลภาษา หมายเลขฉุกเฉิน ข้อมูล
ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น
1.6.11 การตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารนั กท่ อ งเที่ ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop
Service)
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop
Service) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชีย งของ เชิ งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 4 อาเภอเชียง
ของจังหวัดเชียงราย ช่วยอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมื อง
การตรวจใบขับขี่ การประกันภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งหมายถึงการนางาน
บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกัน
ทั น ที หรื อ เสร็ จ ในขั้ น ตอนหรื อ เสร็ จ ในจุ ด เดี ย วกั น เพื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ รั บ บริ ก ารที่ ส ะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ทัง้ นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร แขวงทางหลวง สานักงานขนส่ง
อาเภอ เทศบาล ตารวจ หอการค้า บริษัทประกันภัย สมาคมมัคคุเทศก์ ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านท่องเทีย่ ว และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกันและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
การประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จัดเตรียมสถานที่เ พื่อจัดระบบบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ จ้ า งออกแบบและผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยเนื้ อ หา
ประกอบด้วย วิธีการขับขี่รถในประเทศไทย ข้อควรทราบและพึงปฏิบัติทางกฎหมาย เช่น ระเบียบ
วินัยสัญลักษณ์จราจร แผนที่เส้นทาง ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการแจ้งเหตุ ฯลฯ เป็นต้น
การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน
แบบเบ็ดเสร็จจะมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่นักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ข้ามแดนรวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวขับขี่ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภั ย และลดอุ บั ติ เ หตุ อี ก ทั้ ง มี ก ารประกั น ภั ย และได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการรับบริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และนักท่องเที่ยวมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังช่วยให้สถิตินักท่องเที่ยวประสบ
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวลดลงอีกด้วย
1.6.12 การพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว จัดให้มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยได้ จั ด การอบรมภาษาให้ กั บ มั ค คุ เ ทศก์ แ ละบุ ค คลากร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 10 ภาษา เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัคคุเทศก์ ได้พัฒนาความรู้ ทักษะในการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น อาทิ ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามลายู
เป็ น ต้ น โดยร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย และนอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด อบรมทางไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-learning) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฝึกอบรมภาษาด้วยตัวเอง เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการให้บริการ ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจนาไปสู่การกลับมาเที่ยวซ้านารายได้
เข้าสู่ประเทศต่อไป
1.6.13 การฝึ ก อบรมสั ม มนาการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด กิ จ กรรมปางช้ า ง
เพื่อการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมการอบรมสั มมนาการป้องกัน
แก้ไขปั ญหาการจั ดกิจ กรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อให้ ผู้ ประกอบการและบุคลากร
ที่ให้บริการกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว และรับรู้การประกอบกิจกรรมปางช้าง ให้มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติ ข องช้ า ง การบริ ก ารและการดู แ ลช้ า งเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี จะสามารถ
ควบคุ ม ดู แ ลช้ า งให้ เ ชื่ อ ฟั ง ค าสั่ ง ได้ ดี ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารบริ ก ารมี ม าตรฐานและความปลอดภั ย
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยการจัดการอบรม
ดังกล่าวจะจัดขึ้น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-37

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงราย/ลาปาง และจังหวัดที่สนใจ)
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (กระบี่ พังงาและภูเก็ต)
1.6.14 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
1) การกากับดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล/ประเพณี
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยกองมาตรฐานและก ากั บ
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ขนส่ งจั งหวัด ต ารวจจราจร บริ ษัทประกันภัย เทศบาล ส านัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพื่ อ จั ด ท าแผนผั ง ขั้ น ตอนการบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ ฯ (ชั่ ว คราว) การรั บ แจ้ ง เหตุ
และการประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว) และจัดหาวัสดุ
ที่จาเป็น จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดระบบการบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย (ภาษาไทย - จีน - อังกฤษ) พร้อมทั้งโลโก้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยวิธีการขับขี่รถในประเทศไทย ป้ายจราจร แผนที่
เส้นทาง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการแจ้งเหตุ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
มารยาทในการขั บ ขี่ และรู้ จั ก การป้ อ งกั น ตั ว เองขณะขั บ ขี่ ย านพาหนะ ป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ชี วิต
และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทในการใช้ถนน และกระตุ้นให้เกิด
จิตสานึก ในการช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมุ่งที่ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมทั้ ง สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัย ทางจราจร ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในการเดิน ทาง
ในช่วงเทศกาล และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดนับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลอีกด้วย
2) การช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ อาทิ เหตุระเบิด
บริ เ วณแยกราชประสงค์ จนมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ านวน 20 ราย และได้ รั บ บาดเจ็ บ กว่ า 100 ราย
และเกิ ด เหตุ ร ะเบิ ด ที่ อ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในวั น ที่ 11 - 12 สิ ง หาคม 2559
จนมี ผู้ บ าดเจ็ บ ทั้ ง หมด 27 ราย เสี ย ชี วิ ต 2 ราย (ไม่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ )
ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ ความช่ว ยเหลื อและเยียวยาประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จากกรณี เ หตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว จากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบดั ง กล่ า ว
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ผลกระทบไม่ ม ากนั ก แต่ ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การเรี ย กความเชื่อมั่น
จากนักท่องเที่ยวโดยเร็ว อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
ที่ประสบภัยจากกรณีเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชน นักท่องเที่ยว
เสี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ เป็ น จ านวนมาก อาทิ จั ด ให้ มี ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ณ จุ ด ประชาสั ม พั น ธ์
ของโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตารวจท่องเที่ยว
ล่ า มภาษาจี น และภาษาต่ า งๆ ตามจุ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ของโรงพยาบาลส าคั ญ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
และประสานงานผู้บ าดเจ็ บหรื อเสียชีวิต โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ห มายเลข 1155 ตลอด
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-38

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

24 ชั่ ว โมง ให้ ค วามคุ้ ม ครอง กรณี เ สี ย ชี วิ ต จ านวน 300,000 บาท และกรณี ค่ า รั ก ษาพยาบาล
ตามที่จ่ ายจริ งไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ รัฐ บาลจะดูแลค่าใช้จ่า ยในการรักษาพยาบาลทั้งหมด
(ในกรณีที่นั กท่ อ งเที่ ย วเดิน ทางมากับ บริ ษั ทนาเที่ยวจะได้รั บความคุ้ ม ครองจากเงินประกั น ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม) จัดกาลังตารวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครตรวจตราแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
และ สนามบิน สถานีขนส่งเพื่อป้องกันเหตุทั่วประเทศ อานวยความสะดวกแก่ญาติของนักท่องเที่ยว
ผู้ประสบภัย และจัดตั้ง War Room เพื่อประเมินสถานการณ์ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดจน
ประสานงานกับญาติของนักท่องเที่ยว ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
พร้อมทั้งกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ และเข้าเยี่ยม
ชาวต่างชาติบ าดเจ็ บ เพื่อติดตามสถานการณ์ เป็นล่ ามแปล และคอยอานวยความสะดวกให้ กับ
นักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล ติดต่อประสานงานกับสถานทูต พร้อมทั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองปลัดกระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และผู้ อ านวยการกองมาตรฐานและก ากั บ ความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
พร้ อ มทั้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เข้ า เยี่ ย มนั ก ท่ อ งเที่ ย ว สอบถามอา การ พู ด คุ ย
และมอบกระเช้าให้กาลังใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดบริษัทประกันภัยของนักท่องเที่ยว
เป็นผู้รับผิดชอบ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังดาเนินโครงการกองทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ วงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ จากเหตุอาชญากรรม
หรื อ ภั ย ด้ า นอื่ น ๆ โดยมิ ไ ด้ เ กิ ด จากความประมาท เจตนา หรื อ การ กระท าที่ ผิ ด กฎหมาย
ของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันได้มีการอนุ มัติหลั กการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลื อเยียวยาฯ ไปแล้ว จานวน
1,699,079.33 บาท
1.6.15 การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
1) การจัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (มาตรฐานใหม่)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่ องเที่ยว ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกันจัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมระดมความเห็นเพื่อกาหนดร่างมาตรฐาน กรมการท่องเที่ยวได้มอบหมาย
ให้กลุ่มมาตรฐานการท่องเที่ยว สานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
หรือ Community Based Tourism Standard ขึ้น เพื่อศึกษา กาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน ASEAN
Community Based Tourism Standard เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุง และกาหนดแนวทางการจัดทา
มาตรฐานท่องเที่ยว โดยชุมชนให้มีความสอดคล้องทั้งในประเทศไทยและระดับอาเซียน พร้อมทั้ง
พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว โดยชุมชนในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ก าร การบริ ห ารจั ด การและการตรวจประเมิ น และรั บ ร องมาตรฐาน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยพัฒนาบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้เป็นนั กบริหาร
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ม าตรฐานสู ง มี ค วามสามารถอย่ า งมื อ อาชีพ ในการให้ บริ ก าร รวมถึ ง การปรับตัว
ให้ ส ามารถท างานภายใต้ วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการประเมิ น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มาตรฐานการท่องเที่ย วโดยชุมชนของอาเซียนให้ กับ แหล่ งท่ องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
ในการนี้ ยั ง ได้ ก าหนดการประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และประมวลข้ อ มู ล จากผู้ เ ชี่ ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชนและภาคสถาบันการศึกษา จานวน 3 ครั้ง
รวมทั้งได้ลงพื้นที่สารวจภาคสนาม ที่ชุมชนแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านสีกาย วิถีชุมชนริมโขง จังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านน้าเชี่ยว
จังหวัดตราด ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และชุมชนบ้านซากแง้ว จังหวัดชลบุรีและชุมชนท่องเที่ยว
ประชาคมตลาดน้าตลิ่งชัน
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ค านึ ง ถึ ง ความยั่ งยื น
ของสิ่ งแวดล้ อม สั งคม และวัฒ นธรรม จัดการโดยชุมชนและชุมชนเป็นเจ้าของที่ แท้จริ ง ดังนั้น
หลักเกณฑ์และการตรวจประเมินการดาเนินการของกลุ่มหรือองค์กร ประกอบไปด้วยการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนมรดก
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ และคานึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การบริการและการรักษา
ความปลอดภั ย โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น
ที่กรมการท่องเที่ยวจะให้การสนับสนุนในอนาคต
2) ปรับปรุงมาตรฐานที่พักแบบพานักระยะยาว (Long Stay)
การท่ อ งเที่ ย วแบบพ านั ก ระยะยาวจั ด ได้ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
รูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจและได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นอย่างดี เนื่องจากความได้เปรียบ
ด้านทาเลที่ตั้งของประเทศไทยที่ มีอากาศไม่หนาวเย็นจัดในฤดูหนาว ประกอบกับเป็นประเทศที่มี
ความอุดมสมบู ร ณ์ของพื ช พัน ธุ์ มีความหลากหลายทางชีว ภาพสู ง และผู้ คนมีอัธ ยาศัยไมตรีอันดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะได้รับความนิยมจากประชาชนในเขตหนาว และเดินทางเข้ามา
พั ก อาศั ย นานกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วปกติ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การที่ พั ก ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้
ตรงกับความต้องการด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมเสริม เพื่อให้
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
คุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาตลอดจนผลกระทบกับประเทศไทยได้ในระยะยาว จึงจาเป็นต้องมี
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่พักแบบพานักระยะยาว เพื่อการดารงรักษา และพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ
ของนักท่องเที่ยวซึ่งจะมีผลโดยตรงในการช่วยเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยกรมการท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ได้ ก าหนด
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว มทท 206-2552 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดบริการที่พักให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นที่เข้าใจตรงกัน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยถือเป็นมาตรการสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
3) พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจาปี พ.ศ. 2558
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐาน
การท่ อ งเที่ ย วแล้ ว เสร็ จ จ านวน 52 มาตรฐาน ครอบคลุ ม ทั้ ง มาตรฐานที่ พั ก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
มาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรม มาตรฐานธุรกิจนาเที่ยว
และมัคคุเทศก์ โดยในปี พ.ศ. 2558 มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จ านวนทั้งสิ้ น กว่า 500 ราย ทั้งจากมาตรฐานด้านที่พั ก เช่น โฮมสเตย์ มาตรฐานบริการ ได้แ ก่
เรือรับจ้างนาเที่ยว หรือมาตรฐานกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น เครื่องหมายมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย จะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
คุณภาพให้ เดิน ทางเข้ามาท่องเที่ย วในประเทศ สร้างภาพลั กษณ์ที่ดีให้ แก่การท่องเที่ยวโดยรวม
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่ามาตรฐานการ
ท่องเที่ย วไทยจะเป็ น แนวทางส าคั ญในการยกระดับ คุณภาพด้ านการท่ องเที่ยวไทยให้ ก้ าวต่ อ ไป
อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมั่ น ใจว่ า เที่ ย วทั่ ว ไทย สบายใจ ด้ ว ยมาตรฐาน
จากกรมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว เน้นการใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยใช้พลังของประชารัฐเป็นแรงขับเคลื่อนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
จึงถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่า
ตามระดับของการบริการที่เลือกใช้
1.6.16 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ MICE CITY
การประชุ ม และการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล (Meeting & Incentives)
การประชุมนานาชาติ (Conventions) และการแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions) ซึ่งถือเป็นปัจจัย
เกื้ อ หนุ น ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเติ บ โตได้ อ ย่ า งมั่ น คงและมี เ สถี ย รภาพ
ลดการพึ่ ง พิ ง จากต่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การกระจายรายได้ จ านวนมหาศาลให้ ห มุ น เวี ย น
จากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคมี 5 เมืองหลัก (MICE CITY) ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ขอนแก่น
และภู เก็ ต ซึ่ งเป็ น จั งหวั ดที่ มี ศั กยภาพสามารถรองรั บ กิ จกรรมการประชุ มสั ม มนาที่ มี ข นาดใหญ่
ซึ่งศักยภาพนั้ น ก็มีห ลายระดับ แตกต่า งกัน เช่น ศักยภาพเมืองหลั ก เมืองรอง และเมืองภูมิภ าค
เป็นต้น
ส าหรั บ เมื อ งที่ ส ามารถรองรั บ กิ จ กรรมขนาดใหญ่ ไ ด้ แต่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
ได้โดยตรงจากต่างประเทศ ทางสานักงานได้ผลักดันพัฒนาให้เป็นเมืองรอง หรือเมืองระดับภูมิภาค
เพื่อจัดกิจกรรมภายในประเทศ ส่วนศักยภาพการดาเนินงานในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
ของประเทศไทย จากการจั ดอัน ดับ ของ UIA ในปี 2556 และ ICCA ในปี 2557 ของเอเชียถือว่า
ประเทศไทยอยู่ในล าดับ ที่ดี แม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศจากสถานการณ์ ทาง
การเมือง เพราะเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติซึ่งต้องอาศัยความเชื่อมั่นเป็นอย่างมาก หากเหตุการณ์
ภายในประเทศสงบประเทศไทยจะสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคได้ เพื่อเสริมศักยภาพ
ของไมซ์ ซิ ตี้ ก รุ ง เทพมหานคร พั ท ยา เชี ย งใหม่ ภู เ ก็ ต และขอนแก่ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ สากล
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดประชุมภายในประเทศแก่กลุ่มจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพ และส่งเสริม
การจัดงานแสดงสินค้า (D-Exhibition) ผ่าน 3 แนวทาง เช่น สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าใหม่ให้เกิดขึ้น
ทั่วประเทศ (Invent) ยกระดับรูปแบบ มาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่นให้เป็น งาน
ระดับภูมิภาค กระจายงานแสดงสินค้าในประเทศที่ประสบความสาเร็จไปจัดในภูมิภาคต่างๆ ได้
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการส่ ง เสริม การท่ องเที่ยวเชิง กีฬ า การท่องเที่ยวสี เ ขี ย ว
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมมีมติให้ สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กาหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุม
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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นานาชาติ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล ขึ้ น และส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ การประชุ ม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และจัดนิทรรศการในประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ.2558-2560 ใน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาเมืองชายแดน และจังหวัดที่สามารถ
พัฒนาเป็น MICE CITY ในอนาคตได้
1.6.17 การจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ปี พ.ศ. 2559
ประเทศไทยได้ รั บ การทาบทามจากองค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (United
Nations World Tourism Organization : UNWTO) เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดงานวันท่ องเที่ยวโลก ในปี พ.ศ. 2559 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก โดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ าได้ น าเสนอความพร้ อ มการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานวั น ท่ อ งเที่ ย วโลก พ.ศ. 2559 เพื่ อ ขอ
ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ร่ ว มคณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและแปซิ ฟิ ก
และคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ (Joint Meeting UNWTO Commission for East Asia and
the Pacific and UNWTO Commission for South Asia) เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ ซึ่งที่ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการฯ เห็นชอบในหลักการก่อนที่จะนาเสนอขออนุมัติรับรอง
ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO General Assembly) เดือนกันยายน
2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์ การการท่องเที่ยวโลก ให้การอนุมัติรับรองการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
วันท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐโคลัมเบีย
โดยมีหัวข้อการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก “Tourism for All, Promoting Universal Accessibility”
(การท่องเที่ยวเพือ่ คนทั้งมวล การเข้าถึงที่เท่าเทียม)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
เป็ น เจ้ าภาพจั ดงานวัน ท่องเที่ย วโลกปี พ.ศ. 2559 และเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงาน
ภาครั ฐ หน่ ว ยงานรั ฐ วิส าหกิจ ภาคเอกชน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว และมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการอานวยการ (2) คณะกรรมการ
ด้านสารัตถะ (3) คณะกรรมการด้านพิธีการและสถานที่จัดงาน (4) คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
(5) คณะกรรมการด้ า นการอ านวยความสะดวก การรั ก ษาความปลอดภั ย และการจราจร
(6) คณะกรรมการด้านการจัดทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร (7) คณะกรรมการคณะกรรมการ
ด้านการจัดทัศนศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น และ (8) คณะกรรมการด้านงบประมาณและด้านการพัสดุ
และได้กาหนดการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น
ที่ผ่านมา
1.6.18 การจัดประชุมเสวนา “CLMVT Forum 2016” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวง
อุตสาหกรรม และสานัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดการประชุมและเสวนา “CLMVT
Forum 2016” ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก (16-18 มิ ถุ น ายน 2559) ภายใต้ แ นวคิ ด Towards a shared
Prosperity หรือประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมเกือบ 1,000 คน การเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้น
4 ข้อหลัก ได้แก่
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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1) Unleashing CLMVT : การปลดปล่อยศักยภาพ และเชื่อมโยงเครือข่าย
2) Unlocking CLMVT : เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อหรือปลดล๊อคจากอุปสรรค
3) Quality CLMVT : พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
4) Digital CLMVT : สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล
การประชุมครั้งนี้เพื่อสานต่อให้ Asean Connect เป็นรูปธรรมซึ่งประเทศไทย
เน้นเรื่องการเติบโตของการท่องเที่ยวใน Intra ASEAN แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องการกระจาย
ออกเป็น 3 ส่วน เพื่อเพิ่มการเติบโตด้านการท่ องเที่ยว คือ เวลา คานึงถึง Low Season สถานที่
ไปยั ง เมื อ งรองเน้ น ภาคอี ส าน ค านึ ง ถึ ง การกระจายไปยั ง ภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในการได้ รั บ ประโยชน์
จากการท่องเที่ยว เช่น ภาคการเกษตร เป็นการแชร์ข้อมูลร่วมกันเพื่อ การวางแผน และทาตลาด
ด้านการท่องเที่ยว
1.6.19 การส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
1) กิจกรรม Agent Fam Trip (AET) และ Media Fam Trip (MET)
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าโดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
จั ด กิ จ กรรม Agent Fam Trip (AET) และ Media Fam Trip (MET) กว่ า 300 ครั้ ง มี ค นเข้ า ร่ ว ม
กว่า 1,800 คน เพื่อสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
นาเที่ยวต่างประเทศ และสื่อจากประเทศต่างๆ ตลอดจนทาการตลาดแบบ Celebrity Marketing
เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศท่องเที่ยวประเทศไทย และทากิจกรรมร่วมกัน กว่า 35 ครั้ง
นอกจากนี้ ได้ เ ชิ ญ นั ก แสดงที่ มี ชี่ อ เสี ย งของไทย นายมาริ โ อ้ เมาเร่ อ มาเป็ น พรี เ ซนเตอร์ ปี ที่ 2
เพื่อดึงกลุ่มแฟนคลับจากตลาดจีน และตลาดอาเซียน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
2) งานมหกรรมดนตรี วิถีสุโขทัย ครั้งที่ 3
การจั ด แสดงดนตรี แ บบเก๋ ไ ก๋ ไ ม่ เ หมื อ นใครในบรรยากาศเมื อ งเก่ า
ฟังออร์เคสตร้าผสานดนตรีไทยใน “งานมหกรรมดนตรี วิถีสุโขทัย ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd Sukhothai
World Heritage Live Orchestra” ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย จ.สุโขทัย ได้จัดขึ้นในเดือนแห่งความรัก มีนักร้องมาร่วมสร้างบรรยากาศขับกล่อมบทเพลงรัก
หวานซึ้ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแสดงหุ่ น ละครเล็ ก คณะโจหลุ ย ส์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ด้ า นการแสดงหุ่ น
จากทั่ ว โลก ได้ รั ง สรรค์ ก ารแสดงชุ ด “ความรั ก ของนางผี เ สื้ อ สมุ ท ร” ซึ่ ง เป็ น การน าส่ ว นหนึ่ ง
ของวรรณคดีไทยเรื่อง “พระอภัยมณี” นาเสนอในมุมมองความรักของหญิงสาวที่ตกหลุมรักชายหนุ่ม
อย่างหมดหัวใจ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ในจังหวัดสุโขทัย โดยทางานร่วมกันกับพันธมิตรในพื้นที่ คือ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโ ขทัย
เพื่อส่ งเสริ มการตลาดการท่ องเที่ ย วในปี 2559 กระตุ้นให้ เกิด กิจ กรรมในพื้น ที่ที่ เน้น เอกลั ก ษณ์
ของพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มค่าใช้จ่ายการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยวิถีไทย
3) กิจกรรมไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่12
เป็นการร่วมสืบสานวัฒ นธรรมและศิล ปะการต่อสู้ แบบไทย และกระตุ้น
การท่องเที่ย วในประเทศให้ ดี ขึ้น ได้จั ดขึ้ น ในวั น ที่ 17 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ณ วัดมหาธาตุ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริม
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ศิ ล ปะป้ อ งกั น ตั ว ของไทยอั น เป็ น มรดกโลก ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาของบรรพชนไทย
ที่มีเอกลั กษณ์เฉพาะตัว ต่างจากชนชาติอื่น และเป็นการจัดเพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
กลยุ ท ธ์ ข ยายฐานตลาดกลุ่ ม ความสนใจพิ เ ศษ โดยการน าฐานความรู้ วั ฒ นธรรมไทยศิ ล ปะไทย
และมวยไทยมาเป็นจุดขาย
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4) โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)
ตามนโยบายของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
กับการกีฬาที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ โดยการสนับสนุนให้ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาทั้งในนานาชาติ และระดับโลก เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศเข้ามาชมและเชียร์กีฬา สร้างโอกาสการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น ดังนั้ น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการกี ฬ าเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป็ น การจั ด กิ จ กรรมกี ฬ าที่ บู ร ณาการ
กับการท่องเที่ยว โดยจัดการแข่งขันกีฬาในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่จะสามารถสร้างความคุ้มค่า
และความประทั บ ใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม รายได้ เ ข้ า ประเทศอี ก ทางหนึ่ ง
พร้อมทั้งได้จัดบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
5) งาน World Travel Market (WTM) 2015
งาน World Travel Market (WTM) 2015 เป็ น งานส่ ง เสริ ม การขาย
ทางการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญที่สุดในตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1980 (พ.ศ.2523) ซึ่งในปี 2558 นับเป็นครั้ง ที่ 36 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญที่สุด
ในตลาดนั กท่องเที่ย ว สหราชอาณาจั กรโดยประเทศไทยได้ส ารองพื้น ที่ขนาด 420 ตารางเมตร
จั ดสร้ างเป็ น คูห าประเทศไทยที่มีเอกลั กษณ์โ ดดเด่น ตกแต่งในแนวคิด “โรแมนติก ไทยแลนด์ ”
เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน ซึ่งเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยม พร้อมจัดพื้นที่สาหรับเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งมีผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงแรม 43 ราย บริ ษัทนาเที่ยว 5 ราย และอื่นๆ อีก 3 ราย รวมถึงพื้นที่ให้ข่าวสาร
เกี่ยวกับประเทศไทยและพื้นที่กิจกรรมสาธิตการทอผ้าไหมแพรวา จากบ้านไหม ตาบลคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งเคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)
นอกจากนี้ ยั ง มี คู ห าของกรุ ง เทพมหานคร สถาบั น สิ ริ กิ ติ์ 12 เมื อ ง
ต้องห้ามพลาด บางกอกแอร์เวยส์ และกลุ่มเมืองพัทยา อยู่ในบริเวณคูหาของประเทศไทยอีกด้วย
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เตรียมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand รูปแบบใหม่
แทนตราสัญลักษณ์เดิมที่ได้รับมานานกว่า 8 ปี ให้มีความทันสมั ยเป็นที่จดจาง่าย โดยมีสัญลักษณ์
ของ “รอยยิ้ ม ” ซึ่งสื่ อถึงรอยยิ้ ม ของคนไทยที่ค นทั่ว โลกรู้จั กดี นอกจากนี้รอยยิ้ม ยังเป็นตั ว แทน
ของมิตรภาพ ความสนุกสนาน และความสุข
การจัดบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังคงนาเสนอสินค้าทางด้าน Thainess
ภายใต้แนวคิด Among Thailand Amazing Stories นอกจากนี้ยังเตรียมพื้นที่สาหรับแสดงสินค้า
และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว บริ เ วณหน้ า ประตู west อาคาร Excel Exhibition Centre
โดยใช้ London Bus Wrapping ตราสั ญ ลั ก ษณ์ Amazing Thailand รู ป แบบใหม่ แ ละภาพที่ สื่ อ
ถึงความเป็นไทย
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6) งาน The World's Leading Travel Trade Show หรืองานท่องเที่ยว
ระดับโลก “ITB Berlin 2016” ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมกีฬาดังกล่าว ได้รับความ
สนใจจากผู้ร่วมงานจานวนมาก คาดว่าจะสามารถขยายฐานนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่จะเดินทาง
เข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น ได้เป็ น อย่ างดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การกีฬาแห่ งประเทศไทย
(กกท.) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
หลายรายการ อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต มวยไทยเฟสติวัล กอล์ฟแอลพีจีเอ เจ็ตสกี
คิงส์คัพ จักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์ และวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ เป็นต้น ทั้งนี้จากการดาเนิน
โครงการ Sports Tourism ผ่ า นมา ประเทศไทยได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งมาก ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิจ
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มระยะเวลา
การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยส่ ง ผลให้ มี ก ารใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ คนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย
นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับสู่สากลมากขึ้น
1.6.20 การมุ่งสร้างรายได้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1) การกระตุ้ น การเดิน ทางนัก ท่ อ งเที่ ย วทั่ วไป และขยายฐานการตลาด
ของกลุ่มคุณภาพ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
มุ่งสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอก
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วกว่ า 1,000 ราย ด าเนิ น งานร่ ว มกั น ด้ ว ยการขยายฐานตลาดของกลุ่ ม
ความสนใจพิ เ ศษที่ มี แ นวโน้ ม ใช้จ่ ายสู ง ในกลุ่ ม กอล์ ฟ กลุ่ ม สุ ข ภาพและความงาม กลุ่ ม แต่ ง งาน
และฮันนีมูน และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
สื่อสารสร้างการรับรู้กว่า 500 ล้านคน-ครั้ง และร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ
กว่า 70 ราย ทากิจกรรมเสนอขายรายการนาเที่ยวคุณภาพ กว่า 60 ครั้ง มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ซื้อแพคเกจมากกว่า 20,000 ราย
กระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มตลาดระดับกลาง-บน ในกลุ่ม Luxury กลุ่มเดินทาง
ครั้งแรก (First Visitor) และกลุ่มเดินทางซ้า (Revisit) โดยการจัดและเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ในรู ป แบบ Business To Business (B to B) และ Business
to Consumer (B to C) กว่ า 210 ครั้ ง และสร้ า งการรั บ รู้ สิ น ค้ า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว
ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และเชิญสื่อมวลชนเดินทางชมแหล่ง ท่องเที่ยว
ที่พัก และบริการทางการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้
ให้ ผู้ ป ระกอบการธุร กิจ ท่องเที่ย วต่างประเทศ อาทิ งาน Amazing Thailand Luxury เชิญผู้ แทน
บริ ษัทน าเที่ย วชั้น น าจาก 41 ประเทศ เยี่ยมชมสิ นค้าและบริการทางการท่ องเที่ยวแบบหรู ห รา
ในเส้นทางกรุงเทพ -เชียงราย- เชียงใหม่ -ภูเก็ต พร้อมเปิดการเจรจาทางธุรกิจระหว่างบริษัทนาเที่ยว
และผู้ประกอบการของไทยเพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์สินค้าเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ผลักดันสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่ส ะท้อนภูมิปัญ ญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทากิจกรรมในท้องถิ่น ผนวกเข้าสู่รายการนาเที่ยวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งใน
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เชิงประสบการณ์และคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2) ThaiLand Yacht show
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงคมนาคม การท่ อ งเที่ ย ว
แห่ ง ประเทศไทย กรมเจ้ า ท่ า และคณะผู้ จั ด งานมหกรรมเรื อ ส าราญและมารี น่ า จั ด กิ จ กรรม
“งานมหกรรมเรือสาราญและมารีน่าไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ 2016” ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ จังหวัดภูเก็ต เป็นงานแสดงสุดยอดความอลังการของเรือสาราญนวัตกรรมสุดล้าทั้งหมดกว่า 50 ลา
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย โดยน าเรื อ แบรนด์ ดั ง ระดั บ โลกอย่ า ง “เบอร์ เ จส ยอร์ ช ”
(Burgess Yachts) หนึ่งในบริษัทด้านเรือสาราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นาเรือซุปเปอร์ยอร์ชมาสร้างสีสัน
ในงาน จานวน 4 ลา คือ ซุปเปอร์ยอร์ช ไทเทเนีย ซุปเปอร์ยอร์ช ซาลูซี่ ซุปเปอร์ยอร์ช นอร์ธเทิร์น ซัน
และ ซุปเปอร์ยอร์ช นานู มาโชว์ความเป็นสุดยอดให้ชมกันตลอดงาน
3) Thailand golf travel mart (TGTM 2016)
เป็ น โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ภ าพลั ก ษณ์ด้า นกอล์ ฟ
ของประเทศไทยสู่เวทีโลกในฐานะ World Class Golf Destination และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมกระตุ้นการเติบโตของตลาดกอล์ฟ ซึ่งเป็นตลาดความสนใจ
เฉพาะ (Niche Market) ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย น าผู้ ซื้ อ (Buyer)
จากต่างประเทศ 165 ราย พบปะผู้ ขาย (Seller) 92 ราย พร้อมเชิญสื่ อมวลชนจากต่างประเทศ
กว่า 42 รายร่วมทาข่าว ในวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อตอกย้า
ประเทศไทยเป็ น “World Class Golf Destination”ตั้งเป้าหมายเติบโตร้อยละ 3 พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวชาวต่างประเทศรับรู้ถึงศักยภาพความพร้อมของสินค้า
กอล์ฟ และบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจกอล์ฟของไทย ซึ่งประเทศไทยมีสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักในระดับ
โลก จานวนมาก โดยในปี 2555 และ 2557 พัทยาและหัวหินได้รับคัดเลือกให้เป็น World Class
Golf Destination จ า ก ก า ร โ ห ว ต ข อ ง IAGTO (International Association of Golf Tour
Operators) นอกจากนี้ ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทยกว่า 7 แสนคน
สร้ างรายได้ป ระมาณ 1 หมื่น ล้ านบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่ มหลั ก มาจากตลาดเอเชียตะวั น ออก
และตลาดอาเซีย น เนื่ องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านการเดินทางที่ส ะดวกสบาย ใช้เวลา
เดินทางน้อย มาได้บ่อยครั้ง อีกทั้งยังคุ้มค่าด้านราคากว่าจุดหมายปลายทางอื่นๆ
ทั้งนี้ กลุ่มกอล์ฟเป็นตลาดความสนใจเฉพาะที่มีศักยภาพสูง ทั้งยังสามารถ
ต่อยอดการขายไปสู่สินค้าอื่น อาทิ ชอปปิ้ง สปา อาหารไทย โดยในปี 2558 พบว่า มีนักท่องเที่ยวที่มา
ทากิจกรรมกอล์ฟในประเทศไทยประมาณ 5.3 แสนกว่าคนสร้างรายได้ประมาณ 4,400 ล้านบาท
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 - 2560 จะมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้านกอล์ฟ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 สาหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยมาจาก 2 ตลาดหลัก
ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก และอาเซียน (ข้อมูลจากโครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาด
นั กท่องเที่ย วกลุ่ มเฉพาะด้า นของการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย : ททท. ในปี 2558) เนื่องจาก
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การเดิน ทางมาไทยสะดวก ใช้เวลาการเดินทางสั้ น จึงสามารถมาตีกอล์ ฟที่เมืองไทยได้บ่ อ ยครั้ ง
อีกทั้งยังมีราคาที่คุ้มค่ากว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย
1.6.21 การพัฒนาสื่อข้ อ มู ลแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว โดยผ่า นเทคโนโลยี บาร์ โ ค้ด ๒ มิ ติ
(QR Code)
กรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone
ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากทั่ ว โลก และแอปพลิ เ คชั น Line นั บ เป็ น แอปพลิ เ คชั น ที่ มี ผู้ ใ ช้ ง าน
เป็นจานวนมาก โดยหนึ่งในคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน Line คือ การสแกน QR Code จึงได้นา QR
Code มาประยุกต์ ใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว ข้ อ มู ล การเดิ น ทาง ค าแนะน าต่ า งๆ รวมไปถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น ร้ า นค้ า
ร้านอาหาร โรงแรมที่พักอาศัย และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนามาบรรจุลงใน
QR Code ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ หรือ QR
Code : Quick Response Code ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้แอปพลิเคชัน Line บน Smart Phone
สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในเรื่องการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานได้ และติดตั้ง
ป้ายสัญลักษณ์ QR code ภายในแหล่งท่องเที่ยว จานวน 72 แหล่งท่องเที่ยว จานวนป้าย 308 ป้าย
ในพื้นที่ ดังนี้ 12 เมืองต้องห้าม...พลาดพลัส พื้นที่มรดกโลก และอุทยานแห่งชาติ รวมไปถึงพื้นที่ “เขา
เล่ า ว่ า ” 24 จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ มี ค วามสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นได้อย่างรวดเร็ว
1.6.22 การพัฒนาสนามบิน
1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (6 แห่ง)
(1) เปิดอาคาร 2 สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(2) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(3) การทาป้ายบอกทางภาษาจีน
2) กองทัพเรือ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
3) กรมท่าอากาศยาน (28 แห่ง)
อยู่ระหว่างจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้ได้มาตรฐาน ICAO
1.6.23 การพัฒนาบริการตรวจคนเข้าเมือง
(1) โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
(2) โครงการ E-Fingerprint
(3) โครงการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสาหรับชาวต่างประเทศ
(4) การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในปี 2559 จานวน 5,043 คน
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-48

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.7 สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก
1.7.1 แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปี 2573
บริ ษัท อมาดุส และฟรอสต์แอนด์ซัลลิ แวน (Amadeus and Frost & Sullivan)
ได้ทาการศึกษา “Future Traveller Tribes 2030 : Building a More Rewarding Journey” โดยแบ่ง
นักท่องเที่ยวในปี 2573 ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) Obligation Meter’s เป็ น กลุ่ ม เดิ น ทางเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ จ าเป็ น
เช่น นักท่องเที่ยวทางธุรกิจ เป็นต้น
(2) Simplicity Searchers เป็นกลุ่มที่ต้องการความสะดวกจากแหล่งข้อมูล
(3) Ethical Travelers เป็นกลุ่มที่นาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และจริยธรรม
มาวางแผนในการท่องเที่ยว
(4) Reward Hunters เป็นกลุ่มที่ให้รางวัลกับตัวเองจากการทางาน
(5) Cultural Purists เป็ น กลุ่ ม ที่ เ ดิ น ทางค้ น หาวั ฒ นธรรมใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ า ง
จากที่คุ้นเคย
(6) Social Capital Seekers เป็ น กลุ่ ม ที่ นิ ย มแชร์ ป ระสบการณ์ ท่ อ งเที่ ย ว
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับ
โดยทั้ง 6 กลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา และเทคโนโลยีเป็นสาคัญ
ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่คาดหวังการได้รับข้อมูลจากบริษัทนาเที่ยวรวมทั้งการเสนอประสบการณ์
แปลกใหม่ เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ สิ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยว
เลือกใช้บริการบริษัทนาเที่ยวสืบเนื่องมาจากราคา เทคโนโลยี และความสามารถในการเข้าใจลูกค้า
1.7.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
WTTC (World Travel and Tourism Council) คาดการณ์การเติบโตของ GDP
การเดินทางและการท่องเที่ยวโลกในปี 2559 ลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์โดยเติบโตร้อยละ 3.3
และถึงแม้ว่ามีการปรับลดอัตราการเติบโต แต่การเดินทางและท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตได้มากกว่า
เศรษฐกิจโลก
การท่องเที่ย วที่เติบโตในปี 2559 ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 2.8 ในปี
2558 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยังเติบโตแม้จะมีการลดลงของ GDP โลก
และการลดลงของราคาน้ ามั น ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเดิ น ทางระหว่ า งประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยว
ของระบบเศรษฐกิจ ที่สกุลเงินผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ประเทศฮ่องกง กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ GDP ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในปี 2559 ลาตินอเมริกาหดตัว
ร้ อ ยละ 0.5 เนื่ อ งจากการหดตั ว ของ GDP ของบราซิ ล ที่ มี ข นาดเศรษฐกิ จ ใหญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค
หรือครึ่งหนึ่งของละตินอเมริกา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค
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1.7.3 แนวโน้มการท่องเที่ยวในอีก 10 ปีข้างหน้า
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า คาดว่า GDP ภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ
4.0 ต่อปี ในปี 2569 การท่องเที่ย วจะส่ งผลให้ เ กิ ดการจ้ างงานเพิ่ มขึ้ น เอเชียใต้จะมีก ารเติ บ โต
ของ GDP ภาคการท่องเที่ยวมากที่สุด ร้อยละ 7.1 โดยอินเดียจะเติบโตร้อยละ 7.5 จีนร้อยละ 7.0
ส่วนภูมิภาคที่คาดว่าจะเติ บโตในช่วงร้อยละ 4.0 – 6.0 ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 5.8
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ร้ อ ยละ 5.6 แอฟริ ก าร้ อ ยละ 4.2 ตะวั น ออกกลางร้ อ ยละ 4.9
และแอฟริกาเหนือร้อยละ 4.2 ในขณะที่ภูมิภาคที่คาดว่าจะเติบโตต่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก (ร้อยละ 4.0)
คือ ลาตินอเมริการ้อยละ 3.7 อเมริกาเหนือร้อยละ 3.5 แคริบเบียนร้อยละ 3.4 และยุโรปร้อยละ 2.8
สาหรับประเทศจีนจะมีการลงทุนทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าสหรัฐอเมริกาแต่คาดการณ์ว่า GDP
การท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาจะเติบโตมากกว่า ส่วนประเทศอินเดีย ในปี 2569 จะอยู่ใน 10 อันดับ
ประเทศด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเมียนมา นามิเบีย แทนซาเนีย ยูกันดา เวียดนาม และแซมเบีย
สาหรับในประเทศไทยจะมีนั กท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สูงกว่าประเทศจี น และสเปน
ส่วนประเทศจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอังกฤษ เป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว
สูงสุด 4 อันดับแรกในปี 2569 (ที่มา : รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับที่ 4)
1.8 สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ไตรมาส 1/2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 6.62 แสนล้านบาท และตลอดทั้งปี
กาหนดเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว 2.4 ล้านล้านบาท” จากการพยากรณ์โดยใช้แบบจาลอง
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อการพยากรณ์จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยใช้
เทคนิ ค การค านวณค่ า จากวิ ธี stochastic simulation รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
จากผู้ เชี่ย วชาญด้ านการท่ อ งเที่ย ว พบว่า ไตรมาส 1/2559 มีจานวนนักท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ
ประมาณ 8.9 ล้ านคน ชาวไทยท่องเที่ยวในประเทศ 37.1 ล้านคน – ครั้ง และคาดว่าจะสร้ างรายได้
ประมาณ 6.62 แสนล้ านบาท ขยายตัว ร้อยละ 14 จากปีที่ผ่ านมา ปัจจัยที่ ส่ งเสริมการขยายตัว
ในไตรมาส ที่ 1/2559 ได้แก่ สถานการณ์ท่องเที่ยวโลกมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง การเติบโต
ของนักท่องเที่ยวจีน ต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวที่ถูกลงจากราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่า
การขยายเส้ น ทางการบิ น ใหม่ ข องสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ าในหลายประเทศ ปั จ จั ย ด้ า นลบที่ มี ผ ล
ต่อการท่องเที่ย วในไตรมาส 1/2559 คือ การแย่งชิงส่ ว นแบ่ งนักท่องเที่ยวจีนของประเทศต่างๆ
ทั้งในภูมิภ าคเอเชีย และยุ โ รป รวมถึงตะวันออกกลาง เช่น อิห ร่านที่เร่งเปิดสานักงานท่องเที่ยว
ในประเทศจีนถึง 3 แห่ง เป็นต้น (ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับที่ 2)
ไตรมาสที่ 2/2559 การท่องเที่ยวได้เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา มีจานวน
นั กท่องเที่ย วต่ างชาติ ข ยายตัว ร้ อยละ 6.9 และการท่ อ งเที่ยวภายในประเทศขยายตัว ร้ อยละ 4
จากสถานการณ์นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน พบว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น
9.37 แสนล้านบาท ในจานวนนี้เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 6.50 แสนล้านบาท
(1 ม.ค. – 15.พ.ค. 59) และคาดว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 7.5 ล้ านคน
สร้ า งรายได้ ป ระมาณ 3.5 แสนล้ า นบาท โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ยั ง คงเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ความส าคั ญ
ทั้งในเชิงปริมาณและการเติบโต สาหรับนักท่องเที่ยวอาเซียน ยุโรป อเมริกา และเอเชียใต้จะยังคง
เติ บ โตต่ อ เนื่ อ งจากไตรมาสที่ ผ่ า นมา โดยปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเติ บ โตของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ในไตรมาสที่ 2 ได้ แ ก่ สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของโลกยั ง คงขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง กา รเติ บ โต
ของนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางไปต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว ราคาตั๋วโดยสารระหว่างประเทศ
ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า กระแสการอนุ รั ก ษ์ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล/ชายฝั่ ง
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่สาคัญของประเทศ สาหรับแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ
คาดว่าจะมีผู้เดินทาง 36 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ 2.0 แสนล้านบาท โดยมีปัจจัยส่งเสริมที่สาคัญ
คือ กระแสการท่องเที่ยวตามโครงการ 12 เมิอง ต้องห้าม...พลาด + พลัส การเพิ่มวันหยุดพิเศษ
ต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล (ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวฉบับที่ 3)
ไตรมาสที่ 3/2559 รายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขยายตัวร้อยละ 11
และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 8 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทย
มีร ายได้จ ากนั กท่องเที่ย วทั้งสิ้ น 1,383,241.82 ล้ านบาท เป็นรายได้ จากการท่องเที่ยวระหว่ า ง
ประเทศ 958,614.37 ล้านบาท (1 ม.ค. - 28 ก.ค. 59) และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ
424,627.45 ล้านบาท (ม.ค. – มิ.ย. 59) แนวโน้มในไตรมาสที่ 3/2559 คาดว่าภาคการท่องเที่ยว
จะก่อให้เกิดรายได้ รวม 597,018.72 ล้านบาทขยายตัวประมาณร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาโดยมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 8 ล้านคน และสร้างรายได้ 393,599.15
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลจากกการเติบโตต่อเนื่อง
จากไตรมาสก่อนของนักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวอาเซียน ยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในไตรมาสที่ 3 เป็ น ผลมาจากสถานการณ์
การท่องเที่ยวโลก สถาบันการศึกษาในประเทศจีนอยู่ระหว่างในช่วงปิดภาคเรียน ราคาตั๋วโดยสาร
เครื่องบินระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับต่าและการท่องเที่ยวในวันตรุษอีฏิ้ลฟิตริของนักท่องเที่ยว
มุสลิม แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่ามีผู้เดินทาง 36 ล้านคน – ครั้ง และสร้าง
รายได้ 203,419.57 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก
กระแสการท่องเที่ยวตามโครงการ 12 เมืองต้องห้ าม...พลาด และ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส
และการเพิ่มวันหยุดพิเศษในเดือนกรกฎาคม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ซึ่งสามารถกระตุ้น
การท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติได้ประมาณ ร้อยละ 5 ดังนั้น คาดว่าในช่วง
9 เดื อ น แรกของปี 2559 จะมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วรวม 1,848,286.94 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 77 ของเป้ า หมายรายได้ ใ นปี 2559 เป็ น รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศ
1,220,239.92 ล้านบาท และรายได้ภายในประเทศ 628,047.02 ล้านบาท (ที่มา : รายงานภาวะ
เศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับที่ 4)
สถานการณ์ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 59)
ในไตรมาส 3 ปี 2559 มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว จานวน 627,037.25 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 12.22 จากช่ว งเวลาเดียวกันของปีที่ผ่ านมา โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ จ านวน 410,755.03 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.77 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี
ที่ ผ่ า นมา และรายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ จ านวน 216,282.22
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ (ชาวต่างชาติเที่ยวไทย) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด จานวน 8,228,278 คน
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เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 13.09 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา คิ ด เป็ น รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติทั้งหมด จ านวน 410,755.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77จากช่ว งเวลาเดี ย วกั น
ของปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น
- นักท่องเที่ยวจี น มีจานวน 2.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.53 จากช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จานวน 123,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.67 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา
- นักท่องเที่ยวยุโรปมีจานวน 1.20 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จานวน 86,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.60 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา
- นักท่องเที่ยวอาเซียนมีจานวน 2.20 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.63 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จานวน 67,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา
ส่ ว นสถานการณ์ ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ (ไทยเที่ ย วไทย) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
มีจานวน 36.48 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้
จานวน 216,282.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่ง
การท่องเที่ยวเป็น 3 ประเภท ได้แก่
- 10 เมืองท่ องเที่ ยวหลั ก สร้างรายได้ จานวน 155,631.85 ล้ านบาท คิดเป็นร้ อยละ
72 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.57 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- 12 เมืองต้ องห้าม...พลาด สร้างรายได้ จานวน 13,141.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
6.1 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- 12 เมืองต้ องห้ าม...พลาด พลัส สร้างรายได้ จานวน 13,777.87 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 6.4 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.21 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวไตรมาส 4 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน
609,616.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 389,884.43 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ท่องเที่ยวภายในประเทศ จานวน 219,731.62 ล้านบาท
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ดั้งนั้น คาดว่าจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวในปี 2559 จานวน 2,486,282 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมายที่ 2.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 แยกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จ านวน 1,627,280.23 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.68 (ประมาณ 32.4 ล้ า นคน) และรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ จานวน 859,002.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.96 จากปีที่ผ่านมา
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จานวนนักท่องเที่ยว

91.3

ก่อให้เกิดรายได้ 5.51
แสนล้านบาท

ล้านคน-ครั้ง

อัตราการ +4.68%
เปลี่ยนแปลง

จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา

วงเวลาเดียวกัน
อัตราการ +8.97 จากช่
ของปีที่ผ่านมา
เปลี่ยนแปลง
%

สาหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่า
ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวกว่า 91 ล้านคน-ครั้ง และก่อให้เกิดรายได้ 5.51 แสนล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 8.97 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน กับรายได้ตามเป้าหมาย ปี 2559
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2. แผนการสารวจ
จากขอบเขตการด าเนิ น งานตามที่ ก าหนดในข้ อ 3 บทที่ 1 สามารถก าหนดแผน
การดาเนินงานดังนี้
2.1 ประชากร
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2559
2.2 ขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่สารวจ และประเด็นการสารวจ
ในการกาหนดขนาดตัวอย่างให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนด (Term of Reference :
TOR) ซึ่งกาหนดขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,750 ตัวอย่าง สามารถสารวจได้จริง จานวน 6,912 ตัวอย่าง
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
2.2.1 จั ด ท าแบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จัดทาแผนการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจ ซึ่งประกอบด้วย
นิยามศัพท์ หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกพื้นที่สารวจ และการกระจายแบบสอบถาม
2) ทบทวนและจั ด ท า แบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่จัดทาขึ้นเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ อย่างน้อย ได้แก่
(1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
(2) ปัจจัยและแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและเดินทาง
มาประเทศไทย (Motivation) ได้แก่ ปัจจัยสาคัญที่ตัดสินใจเลือกเดินทางมาประเทศไทย แหล่งรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
(3) ทั ศ นคติ แ ละความคาดหวั ง ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วไทย ( Attitudes &
Expectations)
(4) ความพึงพอใจต่ อ การท่ องเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction) ได้แ ก่
ความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่างๆ
ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห์
ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวังและการวิเคราะห์ ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศ
ที่เดินทางมาล่าสุดหรือประเทศคู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
(5) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
(6) แนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
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(7) ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทย ที่ เ กี่ ย วข้ อง
กับปัจจัยด้านต่างๆ อย่างน้อยได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านบุคลากรท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสินค้า
และบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาด
(8) พฤติ ก รรมและประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ยว (Experience) อย่ า งน้ อย
ในประเด็น ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป
(9) ความต้องการของนั ก ท่ องเที่ ยว อย่างน้อยในประเด็ น ปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สินค้า
กิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
2.2.2 สารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
จานวนรวม 6,912 ราย โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่าง
ตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
1) ส ารวจแหล่ งท่องเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 17 แหล่ ง โดยกระจายตัวอย่าง
ตามสั ดส่ ว นของนั ก ท่อ งเที่ย ว และกาหนดขั้นต่าแหล่ งละไม่ น้อ ยกว่ า 250 ราย รวมไม่น้อยกว่ า
4,250 ราย สามารถสารวจได้จริง จานวน 4,802 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในล าดั บ ที่ 1 – 10 ได้ แ ก่
1. กรุ งเทพมหานคร 2. จั งหวัดชลบุ รี 3. จังหวัด ภูเก็ต 4. จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี 5. จังหวัดกระบี่
6. จังหวัดเชียงใหม่ 7. จังหวัดสงขลา 8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9. จังหวัดพังงา และ 10. จังหวัด
สมุทรปราการ (ที่มา : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2558 จาแนกตามจังหวัด กรมการท่องเที่ยว ข้อมูล
ณ กันยายน 2558)
(2) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ตั ว แทนของเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว จ านวน
7 แห่ ง ได้แก่ 1. จั งหวัดประจวบคีรี ขันธ์ 2. จังหวัดเพชรบุรี 3. จังหวัดตราด 4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดนครราชสีมา 6. จังหวัดสุโขทัย และ 7. จังหวัดมุกดาหาร
ตารางที่ 2-1 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 17 แหล่ง
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง (คน)
1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-10
1.1) กรุงเทพมหานคร
304
1.2) ชลบุรี
303
1.3) ภูเก็ต
303
1.4) สุราษฎร์ธานี
303
1.5) กระบี่
302
1.6) เชียงใหม่
305
1.7) สงขลา
304
1.8) พระนครศรีอยุธยา
300
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จังหวัด
1.9) พังงา
1.10) สมุทรปราการ
รวม
2) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (7 แห่ง)
2.1) ประจวบคีรีขันธ์
2.2) เพชรบุรี
2.3) ตราด
2.4) เชียงราย
2.5) นครราชสีมา
2.6) สุโขทัย
2.7) มุกดาหาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนตัวอย่าง (คน)
301
300
3,025
276
250
250
250
250
251
250
1,777
4,802

การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการ Simple Random โดยการสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดและพักค้างคืนในจังหวัดอย่างน้อย 1 คืน) อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดที่สารวจ (แผนภาพที่ 2-3)
แผนภาพที่ 2-3 แนวคิดในการกระจายกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน)

นักท่องเที่ยว (ค้างคืน)

อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สมั ภาษณ์)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกสาคัญ (6 ด่าน)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ประเทศหลัก 10 อันดับแรก
แรก
ประเทศอื่นๆ
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2) ส ารวจจากด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งขาออกที่ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในล าดับ
ที่ 1 - 6 โดยกระจายตัว อย่ างตามสั ดส่ ว นของนัก ท่ องเที่ ยว จานวนรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย
สามารถสารวจได้จริง จานวน 2,110 ราย โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยวดังตาราง
ที่ 2-2 และกาหนดให้กระจายตัวอย่างการสารวจนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ซึ่ ง มี จ านวนการส ารวจทั้ ง สิ้ น 1,314 ตั ว อย่ า ง โดยส ารวจ 10 สั ญ ชาติ แ รกตามสั ด ส่ ว นจ านวน
นักท่องเที่ยว 10 สัญชาติแรกของปี 2558 ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ รวม
ทั้งสิ้น 875 ตัวอย่าง และสารวจสัญชาติอื่นๆ ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจานวน
439 ตัวอย่าง (ตารางที่ 2-3) โดยมีแนวคิดการกระจายตัวอย่างตามแผนภาพที่ 2-4
ตารางที่ 2-2 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
(1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
(5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
(6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
รวม

จานวนตัวอย่าง (คน)
1,314
235
260
150
86
65
2,110

ตารางที่ 2-3 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
จาแนกตาม 10 สัญชาติแรก ที่เดินทางผ่านสุวรรณภูมิ ปี 2558
สัญชาติ
จานวนตัวอย่าง (คน)
1) จีน
360
2) ญี่ปุ่น
91
3) เกาหลี
76
4) อินเดีย
81
5) สหราชอาณาจักร
65
6) สหรัฐอเมริกา
57
7) เยอรมนี
61
8) สิงคโปร์
35
9) ฝรั่งเศส
39
10) ฮ่องกง
10
รวม
875
อื่นๆ
439
รวมทั้งสิ้น
1,314
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แผนภาพที่ 2-4 แนวคิดในการกระจายกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยว (ค้างคืน)

นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน)
อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สัมภาษณ์)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสาคัญ (6 ด่าน)
(นาเสนอภาพรวมและรายด่าน)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ (14 จังหวัด)
(นาเสนอเป็นรายจังหวัด)

ภาพรวมของประเทศ
(นาเสนอภาพรวม)

ลักษณะการจัดการเดินทาง

ลักษณะการจัดการเดินทาง

ภูมิภาคของถิ่นพานัก

มาครั้งแรก/มาซ้า

มาครั้งแรก/มาซ้า

ลักษณะการจัดการเดินทาง
มาครั้งแรก/มาซ้า

2.2.3 ลงพื้ น ที่ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งและ/หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ติ ด ตาม
และสังเกตการณ์ การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการกากับ ติดตาม และตรวจสอบผล
การดาเนินงานโครงการฯ และ/หรือ เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน
ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด
2.2.4 จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนาผล
ของการศึกษาทัศนคติความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2559 มาเป็นฐานข้อมูล
ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของนักท่องเที่ยวเพื่อนามาวิเคราะห์และประเมิน
นโยบายการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ย วที่ล งไปสู่ ภูมิภ าคว่าประสบความส าเร็จหรื อ ไม่ และนาข้อ มู ล
ดังกล่ าวเข้า คลั งข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬ า
และกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
2.2.5 จัดทารายงานผลการสารวจทั้งในภาพรวม รายด่าน และแหล่งท่องเที่ยว โดยแยก
ปั จ จั ย การวิเคราะห์ตามปัจ จัย ประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ ช่ว งอายุ และสั ญชาติ ตลอดจนปัจจัย
และแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
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2.2.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจและรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) สถานที่จัดประชุมในพื้นที่กรุงเทพหรือปริมณฑล
2) ระยะเวลาในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
3) สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป
4) เชิญผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน อาทิ กลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง หน่วยงานราชการอื่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ต้องนา
ข้อมูลไปใช้เพื่อการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และการปรับแนวทางการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ยวแต่ ล ะกลุ่ ม
และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่า ยในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม
2.3 การสารวจข้อมูล
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวมรวมข้อมูลจะใช้แบบสารวจที่ออกแบบ
สาหรับเก็บข้อมูลตามประเด็นที่กาหนดในขอบเขตการดาเนินงานตามข้อ 6 ซึ่งครอบคลุมถึงการสารวจ
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิ นทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแบบสารวจดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทที่ปรึกษาฯ
กับคณะกรรมการกากับโครงการกากับ ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ และจะต้องผ่าน
การทดสอบและปรั บปรุ งแก้ ไขก่ อนน าไปใช้ในการรวบรวมข้ อมูล การรวบรวมข้อมูลจะใช้เจ้าหน้ าที่
สั มภาษณ์ แบบ Person-to-Person เพื่ อให้ ได้ ค าตอบที่ ถู กต้ องสมบู รณ์ ทั้ งนี้ บริ ษั ทฯ จะจั ดท าคู่ มื อ
การส ารวจ ซึ่ งประกอบด้ วย นิ ยามศั พท์ หลั กเกณฑ์ ในการคั ดเลื อกพื้ นที่ ส ารวจ และการกระจาย
แบบสอบถาม เพื่อให้การดาเนินการสารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
(2) การสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้การสารวจข้อมูลเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล สามารถส ารวจข้ อ มู ล แล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนด จึ ง ก าหนดแนวทาง
การดาเนินการสารวจข้อมูลภาคสนามไว้ดังนี้
(2.1) การจั ดที มงาน ในการส ารวจข้ อมู ลภาคสนามนั้ น จะแบ่ งพนั กงานส ารวจ
ออกเป็น 3 ทีม ๆ ละไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยหัวหน้าทีมสารวจ 1 คน และพนักงานสารวจ 2 คน ที่มี
ประสบการณ์การสารวจด้านการท่องเที่ยว หัวหน้าทีมและพนักงานสารวจจะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสารวจ
(2.2) การบรรณาธิกรแบบสอบถามและการบันทึกข้อมูล เพื่อให้แบบสารวจ
ที่ได้รับจากการสารวจมีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงกาหนดให้มีการบรรณาธิกรแบบสอบถามโดยนักวิจัย/
นั กสถิติที่มีป ระสบการณ์ด้านการส ารวจ แบบสอบถามที่ผ่ านการบรรณาธิกรและถูกต้องเท่านั้น
จึงจะถูกนาไปบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับการบันทึกข้อมูลควบคุมการดาเนินการ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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โดยนักสถิติและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการสารวจและบันทึกข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทา
รายละเอียดรหัสข้อมูล คาอธิบายรหัส (Code Book/Data Dictionary) และตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึก
(2.3) การประมวลผลข้อมูล แบบสารวจที่บรรณาธิกรแล้ว จะนามาบันทึกเข้าระบบ
โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ SPSS พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนทาการประมวลผล พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นจึงทาการประมวลผล และจัดทาตารางข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้
การประมวลผลจะดาเนินการโดยนักสถิติที่มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
(2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ เพื่อหาค่า
ต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ของค่าตัว แปรต่างๆ หาค่าเฉลี่ย สัดส่วน ร้อยละ เป็นต้น เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการจัดทารายงานต่อไป
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บทที่ 3
ผลการสารวจตัวชี้วัดทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
การนาเสนอผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย นาเสนออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้
(1) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในภาพรวมประเทศ
(2) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยใน 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
(3) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(4) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
(5) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
(6) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
(7) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในกลุ่มตลาดเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
(8) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยตามการเคยมาประเทศไทยและลักษณะการจัดการเดินทาง
ผลการสารวจในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.1
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมประเทศไทย
การส ารวจทั ศนคติ และความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ เดิ นทางท่ องเที่ ยว
ในประเทศไทยในภาพรวมประเทศไทย ดาเนินการสารวจใน 17 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่เป็นตัวแทน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมาก 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ สงขลา พระนครศรีอยุธยา พังงา และจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดที่เป็น
ตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จานวน 1 จังหวัด คือ เชียงราย จังหวัดที่เป็นตัวแทน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ จานวน 1 จังหวัด คือ นครราชสีมา จังหวัดที่เป็นตัวแทน
เขตพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วฝั่ งทะเลตะวั น ออก จ านวน 1 จั งหวั ด คื อ ตราด จั งหวั ดที่ เป็ นตั ว แทน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก จานวน 2 จังหวัด คือ เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม จานวน 1 จังหวัด คือ สุโขทัย และจังหวัด
ที่ เป็ นตั วแทนเขตพั ฒนาการท่ องเที่ ยววิ ถี ชี วิ ตลุ่ มแม่ น้ าโขง 1 จั งหวั ด คื อ มุ กดาหาร นอกจากนี้
ยังดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก จานวน 6 ด่าน ได้แก่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา และด่านตรวจคนเข้าเมือ งหนองคาย
โดยดาเนินการสารวจระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้นจานวน 6,912 ตัวอย่าง ผลสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1.ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 6,912 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 53.0 ต่อ ร้อยละ 47.0) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 44.7)
ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 57.6) มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ ที่ ห ลากหลาย
โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 30.4) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับ น้อยกว่า
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด (ร้อยละ 33.8) รองลงไปเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง ระหว่าง
20,000-40,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (ร้ อยละ 33.6) ที่เหลื อเป็น กลุ่ มที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สู งตั้ ง แต่
40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 32.6) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ
56.5) เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชีย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยรวมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวัยทางานฐานะการเงินระดับ ต้น
ถึงปานกลาง และเป็นนักท่องเที่ ยวระยะใกล้ (Short haul) จากภูมิภาคเอเชียด้วยกัน การพัฒนา
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวมควรตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
เหล่ านี้ และคานึ งถึงความคุ้มค่าเงิน (Value for money) รวมทั้งการใช้ช่องทางสื่ อสารผ่ านทาง
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในบริบทที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทางาน
และการดารงชีพ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ปั จ จั ย และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและเดิ น ทางมาประเทศไทย
(Motivation)
2.1 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นิ ย มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศเฉลี่ ย ปี ล ะ 2.79 ครั้ ง
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.95 ครั้ง และ 2.49 ครั้งในปี 2558 และปี 2557 ตามลาดับ
โดยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 42.0) เดินทางท่องเที่ยวเพียงปีละครั้ง แต่ก็มีถึง ร้อยละ 30.7 ที่เดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศเฉลี่ ย ปี ล ะ 3 ครั้ ง ขึ้ น ไป (แผนภูมิที่ 3.1-1) แสดงให้ เห็ นว่า เกื อ บ 1 ใน 3
ของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว จึงควรมีมาตรการกระตุ้น
การกลับมาท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจจากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ให้สิทธิพิเศษ
ด้านส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการได้รับการอานวยความสะดวก
ในการเข้ า ออกตามด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งผ่ า นทางช่ อ งทางพิ เ ศษ (Fast Lane) กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทีม่ าประเทศไทยซ้าหลายครั้งแล้ว เป็นต้น
ในด้านจานวนวันพักเฉลี่ยนั้นพบว่ากลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีวันพักเฉลี่ย 12.05
วัน/ครั้ง มีแนวโน้มลดลงจาก 12.22 วัน และ 14.41 วันในปี 2558 และปี 2557 ตามลาดับ (แผนภูมิ
ที่ 3.1-1) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกขึ้น และพบว่า
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58.7) มีวันพักเฉลี่ยไม่เกิน 10 วัน ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short Haul) ที่ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางมากนัก ประกอบกับกลุ่มที่มา
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับต้นถึงปานกลางจึงต้องควบคุมงบประมาณการใช้จ่าย
และเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยทางานที่ไม่สามารถหยุดพักระยะนานๆ เหมือนในประเทศทางตะวันตก ดังนั้น
สิ่งที่ควรดาเนินการคือการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเหล่ านี้
เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายให้มากขึ้นภายในระยะเวลาที่จากัด เช่น การจัดเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว
ที่ ป ระหยั ด เวลาเดิ น ทาง และน าเสนอผ่ า นทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ หรื อ Application แนะน า
การท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถระบุวัตถุประสงค์ เงื่อนไขความต้องการ งบประมาณ เวลา
สถานที่ ที่ เ คยไปมาแล้ ว เป็ น ต้ น และให้ ร ะบบสามารถเสนอแนะเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วให้ เลื อก
เมื่อนักท่องเที่ยวเลือกเส้นทางท่องเที่ยวใด ก็สามารถ Link ไปยัง Website ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเดินทาง เป็นต้น โดยเป็นการดาเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน
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แผนภู มิ ที่ 3.1-1 ความถี่ ใ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและจ านวนวั น พั ก เฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

38.7%

42.8%

1 ครั้ง

31.0%

2 ครั้ง

26.2%

3 ครั้งขึ้นไป

2559

2558

2557

0.0%

68.0%

29.8%

27.4%

31.5%

30.7%

0.0%

68.0%

เฉลี่ย 2.95 ครั้ง

เฉลี่ย 2.46 ครั้ง

42.0%

0.0%

68.0%

เฉลี่ย 2.79 ครั้ง

วันพักเฉลี่ยต่อครั้ง

25.3%

21.7%

1-5 วัน

11-15 วัน

19.4%

18.0%

มากกว่า 15 วัน

22.2%

19.9%

0.0%

68.0%

เฉลี่ย 14.41 วัน
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2.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยมีหลากหลายวัตถุประสงค์ แต่ ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 87.4) เพื่อพักผ่อนในวันหยุด (แผนภูมิที่ 3.1-2) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.7
และ ร้อยละ 84.9 ในปี 2558 และปี 2557 ตามลาดับ ดังนั้น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ต่างๆ โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ย วข้ องกั บ ทางราชการ เช่น การตรวจคนเข้า เมื อ ง ควรดาเนิ น การ
ในรูปแบบที่สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว เช่น การบริการตรวจคนเข้าเมืองด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริการและแต่งชุดให้เข้ากับช่วงเทศกาล รวมทั้งการตกแต่งสถานที่
ให้เข้ากับเทศกาลท่องเที่ยว เป็ นต้น สาหรับนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น บริการทาง
การแพทย์/บริการสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งแม้จะมีสัดส่วนน้อย แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถช่วยขยาย
ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วและเพิ่ ม รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ กระแส
ความต้องการของคนในปัจจุบันที่ห่วงใยด้านสุขภาพ ประกอบกับ ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านบริการ
ด้านการแพทย์และบริการเชิง สุขภาพ และเป็นหนึ่งในประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้า
และบริการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ดังนั้นจึงควรศึกษาวิจัยพฤติกรรม
และความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพสูง
เช่ น ประเทศในตะวั น ออกกลาง ประเทศจี น เป็ นต้ น เพื่ อส าหรั บ การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก าร
ด้านการแพทย์และบริการเชิงสุขภาพ และจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเฉพาะนี้
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
2.2.1 กลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพักผ่อนในวันหยุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 84.9 เป็น ร้อยละ 84.7
และร้อยละ 87.4 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดดึงดูดที่ทาให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการพักผ่อน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
กากับดูแลสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุ ประสงค์หลั กในการมาฝึ กอบรม/เรียนหนั งสื อ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก จากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 0.8 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 1.7 และร้อยละ 1.2
ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ เนื่องจากจะเป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่ม AEC ที่เข้ามาเรียนภาษา
เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งก ากั บ ดู แ ลด้ า นการศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาษา
และวัฒนธรรมให้น่าสนใจ
3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการมาเพื่อดูแลสุขภาพ/บริการ
ทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก จากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 0.3 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 0.8
และ ร้อยละ 0.6 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ เนื่องจากประเทศไทยได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์
ไปยั งต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ดั งนั้ น หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกากับดูแลการให้ บริการให้เป็น
มาตรฐานตามที่กาหนด
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2.2.2 กลุ่มที่มีแนวโน้มลดลง
1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวั ตถุประสงค์หลักในการมาซื้อสินค้าและของที่ระลึก
มีแนวโน้มลดลง แต่ลดลงไม่มากนัก จากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 3.1 ลดลงเป็น ร้อยละ 2.6 และ ร้อยละ
2.7 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการมาเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุม/
สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้ามีแนวโน้มลดลง แต่ลดลงไม่มากนัก จากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 0.9
ลดลงเป็ น ร้ อ ยละ 0.6 และ ร้ อ ยละ 0.7 ในปี 2558 และปี 2559 ตามล าดั บ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ประเทศไทยยั ง ขาดความพร้ อ มทาให้ ข าดความน่าสนใจ ดังนั้นหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ อ งจะต้ อ งเร่ ง
ปรับปรุงแก้ไข
3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการมาติดต่อทางธุรกิจมีแนวโน้ม
ลดลงตลอด จากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 3.6 ลดลงเป็น ร้อยละ 2.4 และ ร้อยละ 1.8 ในปี 2558
และปี 2559 ตามลาดับ แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
2.2.3 กลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ส าหรั บ นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การเยี่ยมญาติ/เพื่ อ น
การเล่นกีฬา เป็นต้น มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
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แผนภูมิที่ 3.1-2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์หลัก
2557

2559

2558

84.7%

84.9%

พักผ่อนในวันหยุด

87.4%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

3.1%

2.6%

2.7%

ดื่มน้าผึ้งพระจันทร์

3.0%

2.0%

2.2%

ติดต่อทางธุรกิจ

3.6%

2.4%

1.8%

เยี่ยมเพื่อน / ญาติ

1.8%

2.7%

1.6%

ฝึกอบรม/เรียนหนังสือ

0.8%

1.7%

1.2%

การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า

0.9%

0.6%

0.7%

ดูแลสุขภาพ/บริการทางการแพทย์

0.3%

0.8%

0.6%

เล่นกีฬา

0.5%

0.4%

0.4%

การฝึกจิต/สมาธิ

0.1%

0.2%

0.1%

อื่นๆ เช่น ท่องเที่ยว เป็นต้น

0.9%

2.0%

1.4%

0.0%
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68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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2.3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย โดยปัจจัยสาคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว
อาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก (Shopping) ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ส่วนปัจจัยระดับ
รองๆ ลงมาที่มีความสาคัญ ได้แก่ ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ การลดราคา/การส่งเสริมการขาย
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาพลักษณ์ของประเทศ และกิจกรรมผจญภัย (แผนภูมิที่ 3.1-3)
สามปัจจัยแรกซึ่ง ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก นั้นถือว่า
ประเทศไทยมีจุดแข็งทั้ง 3 ด้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความเปราะบาง เช่น ปะการังใต้ทะเล เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวเข้าไป
ท่องเที่ย วจ านวนมากเกิน กว่ากาลั งความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ซึ่งเกิดจาก
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจานวนหนึ่งขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร มุ่งแต่แสวงหากาไร
โดยไม่คานึงถึงความเสียหาย ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง ขาดจิ ต ส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ทางธรรมชาติ ดังนั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เ กี่ ยวข้ อ งและภาคเอกชนจะต้ อ งร่ ว มมื อ ในการจั ด การ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ส ามารถรักษาจุดแข็งเหล่านี้ให้ยั่งยืนตลอดไป โดยเน้นให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น และการพัฒนาระบบสาหรับติดตามจานวนนักท่องเที่ยว
เข้าแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม Carrying Capacity โดยจัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อทาหน้าที่ติดตาม
สาหรับด้านอาหารนั้นประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านรสชาติและความหลากหลาย มีร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศจานวนมาก อาหารหลายประเภทมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ต้มยากุ้ง เป็นต้น เป็นที่นิยม
ของชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจากการสารวจพบว่ายังมีปัญหาด้านความสะอาดและราคาที่สูง
เกิน จริ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งจึ ง จ าเป็ นต้ อ งร่ว มมื อ กับภาคเอกชนในการควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานของกฎหมาย ในขณะที่ ใ นด้ า นการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก หรื อ Shopping นั้ น
แม้ประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งด้านชนิด คุณภาพ และราคา รวมทั้งมีสินค้า OTOP กระจายอยู่
ทั่วประเทศ ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อได้ตามความสนใจ อย่างไรก็ตามจากการสารวจ พบว่า ยังมีปัญหา
ด้ า นการหลอกลวงขายสิ น ค้ า ในราคาเกิ น จริ ง สิ น ค้ า ไม่ มี คุ ณ ภาพ และมี ปั ญ หาด้ า นการใช้
ภาษาต่างประเทศ จึงจาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการ
พั ฒ นาสิ น ค้ า ใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายต่ า งๆ ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ส าหรั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ
แม้จะมีความสาคัญรองลงมา แต่ก็มีความสาคัญทั้งสิ้น จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้อง
หารือกับภาคเอกชนในการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ให้สามารถกระตุ้นการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ส่วยปัจจัยรองลงมา ได้แก่ ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ และการลดราคา/การส่ งเสริม
การขาย นั้ น ความเป็ นมิ ตรของผู้ คน ก็ ถื อเป็ นจุ ดเด่ นของคนไทยที่ มี การต้ อนรั บผู้ คนทุ กเชื้ อชาติ
ทุ ก ศาสนาโดยไม่ มี อ คติ ห รื อ การเลื อ กปฏิ บั ติ จุ ด อ่ อ นในเรื่ อ งนี้ ก็ ค งอยู่ ที่ ก ารสื่ อ สารโดยเฉพาะ
การใช้ ภาษาต่ างประเทศที่ คนไทยยั งมี ทั กษะในด้ านนี้ อยู่ น้ อย ซึ่ งก็ ต้ องมี การพั ฒนาส่ งเสริ มต่ อไป
ในด้ า นการลดราคาและส่ ง เสริ ม การขายนั้ น แม้ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ใ ช้ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
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แต่ สิ่ งที่ ควรระวั งคื อการลดราคาโดยตั ดราคากั นเอง และบางกรณี ก็ มี การส่ งเสริ มโดยให้ ราคาถู ก
และมากดดันนักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าราคาแพงแทน เช่น ในกรณีทัวร์ศูนย์เหรียญ เป็นต้น ภาครัฐ
จึ งควรต้องเข้ ามามีบทบาทในการควบคุ มเพื่ อป้ อ งกันการตั ดราคากั น และการกดดันนั ก ท่ องเที่ ยว
จนทาให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศ
นอกจากนี้ ปั จ จั ย อื่ น ๆ โดยเฉพาะวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่น และภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศ ควรมี
การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภาค ซึ่งจะเป็นการกระจายการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ
และควรสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย สงบน่าอยู่ด้วย จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือกับภาคเอกชนในการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ให้สามารถกระตุ้นการมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยให้มากขึ้น
ปั จจั ยที่นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ใช้ประกอบการตั ดสิ นใจเลื อกประเทศไทยเป็นจุ ดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยว 5 อันดับแรกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว
อาหารไทย การซื้อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก ความเป็นมิ ตรของผู้ คน และราคา/การส่ งเสริ มการขาย
โดยปั จจั ยล าดับรองลงมา ได้แก่ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาพลั กษณ์ของประเทศ และกิจกรรมผจญภั ย
มีแนวโน้มลดลง สาหรับปัจจัยอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น บริการทางการแพทย์ แรงจูงใจ
จากภาพยนตร์ การมาเพื่ อเข้าร่ วมประชุ ม/สั มมนา/ร่ วมงานแสดงสิ นค้ า เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ องจะต้ อ งก ากั บ ดู แลปั จ จั ย 5 อั นดั บแรกดั ง กล่ าวให้ มี ส ภาพที่ ดี มี มาตรฐาน เพื่ อสร้ า ง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีก
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ระหว่างปี 2557-2559

ปัจจัยสาคัญสาหรับประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทย
2559

2558

2557

75.6%

75.6%

สถานที่ท่องเที่ยว

67.6%

65.3%

อาหาร

52.0%

49.4%

58.3%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

66.8%

54.9%

40.5%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

79.6%

49.8%

42.4%

36.0%

ราคา/การส่งเสริมการขาย

41.8%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

40.5%

ภาพลักษณ์ของประเทศ

38.9%

28.6%

31.5%

กิจกรรมผจญภัย

40.4%

31.7%

28.4%

34.2%

27.0%

23.2%

การใช้ชีวิตยามค่าคืน

0.0%
17.6%

การเล่นกีฬา
ร่วมงานกิจกรรมทางการตลาด(Event)

32.5%

18.2%

35.4%

ความปลอดภัย
การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

32.7%

0.0%

18.8%

9.9%

10.6%

12.7%

9.4%

11.6%

8.6%

บริการทางการแพทย์

5.8%

5.9%

5.3%

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

7.6%

7.3%

4.1%

5.5%

1.9%

แรงจูงใจจากภาพยนตร์

2.5%

การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ร่วมงานแสดง
สินค้า

0.0%

1.3%
7.1%

6.0%

อื่นๆ

0.0%

1.5%

68.0%
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0.0%
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.4 สื่อที่ใช้หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
2.4.1 สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนการเดินทางมาประเทศไทย
สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในช่ ว งก่ อ นมาประเทศไทยนั้ น มี ห ลากหลาย แต่ มี 2 สื่ อ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์
ด้านการท่องเที่ยวและสื่อบุคคล คือ การบอกเล่า/การแนะนาของเพื่อน/ญาติ (ร้อยละ 60.4 และ 54.0
ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 3.1-4) โดยสื่อเว็บไซต์นั้น มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจาก ร้อยละ 40.4 ในปี 2557
เป็ น ร้ อยละ 57.8 และ ร้ อยละ 60.4 ในปี 2558 และปี 2559 ตามล าดับ อัน เป็นผลจากการพัฒนา
ด้านอินเทอร์ เน็ ตและความก้าวหน้ าของการสื่ อสารผ่ านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น IPAD และ Smart Phone
เป็ น ต้ น รวมทั้ งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ ประกอบการเอกชนให้ ความสนใจในการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
เพื่ อการประชาสั มพั นธ์ และบริ การต่ างๆ รวมทั้ งสามารถซื้ อสิ นค้ าและบริ การผ่ านทางอิ นเทอร์ เน็ ต
โดยสื่ อประเภทนี้ จะยั งคงมี ความส าคั ญมากยิ่ งขึ้ น จากความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี และความนิ ยม
ของผู้ ประกอบการและนั กท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจาเป็นต้องพัฒนาระบบ
การให้ข้อมูลข่าวสารและซื้อขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
และดึงดูด โดยให้ มีหลากหลายภาษา ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการกระตุ้นให้ ภาคเอกชนพัฒ นาบริ การ
ทางอินเทอร์เน็ต เช่น ให้สามารถนาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทางอินเทอร์เน็ตหักภาษีได้ 2 เท่า เป็นต้น
ส าหรั บสื่ อบุ คคลที่ มี การบอกต่ อนั้ นถื อว่ าเป็ นสื่ อที่ ประหยั ดที่ สุ ด ไม่ ต้ องลงทุ นใดๆ อย่ างไรก็ ตาม
การบอกต่อของนักท่องเที่ยวจะต้องเกิดจากความประทับใจในบริการที่ได้รับจึงมีการแนะนาต่อให้เพื่อน
ญาติ และคนรู้ จั ก มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย โดยมี ก ารบอกต่ อ กั น เป็ น ทอดๆ ในทางกลั บ กั น
หากนักท่องเที่ยวไม่ประทับใจหรือไม่พึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ก็จะบอกต่อในด้านลบ ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวที่ได้ยิน แต่ไม่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย อาจไม่มาประเทศไทย ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
เพื่อสร้างความประทับใจ ไม่ควรคิดว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาแล้วอีกนานจึงจะกลับมาอีกหรืออาจ
ไม่ กลั บมาอี กเลย จึ งต้ องแสวงหาประโยชน์ ให้ มากที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นความเข้ าใจที่ ผิ ดและส่ งผลกระทบ
ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในระยะยาว นอกจากนี้ ค วรพั ฒ นาช่ อ งทางที่ ส ะดวก เช่ น Application
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนกรณีเกิดความไม่พึงพอใจ และมีช่องทางให้นักท่องเที่ยว
ที่ ประทั บใจแสดงออก โดยการให้ นั กท่ องเที่ ยวที่ ประทั บใจส่ งประเด็ นความประทั บใจเพื่ อชิงรางวัล
และให้มีการ Link ไปยังเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งการมีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับอุปกรณ์
อานวยความสะดวก การจั ดสถานที่ และการเตรียมบุคลากรไว้ต้อนรับ ส าหรับผู้ พิการหรือผู้ สู งอายุ
ก็จะมีส่วนส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมกับผู้ดูแลและผู้ติดตามด้วย
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-4 ประเภทสื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2559

สื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของไทยก่อนมาประเทศไทย
2557

2559

2558
40.4%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
การบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน/
ญาติ

57.8%
66.9%

60.4%

57.4%

54.0%

สื่อสังคมออนไลน์

10.8%

15.3%

18.1%

บริษัทนาเที่ยว

13.0%

15.5%

17.8%

สื่อต่างๆ (สิ่งพิมพ์โทรทัศน์
วิทยุ)

14.3%

11.6%
3.9%

6.5%

อื่นๆ เช่น มัคคุเทศ เป็นต้น
0.0%

13.3%

68.0%

0.0%

3.8%
68.0%

0.0%

68.0%

2.4.2 สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในระหว่างเดิน ทางท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น มีหลากหลาย แต่ที่สาคัญที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์
ด้านการท่องเที่ยว และสื่อบุคคล ได้แก่ การบอกเล่า/การแนะนาของเพื่อน/ญาติ (ร้อยละ 60.6
และ 65.1 ตามลาดับ) ซึ่งตรงกับสื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
ก่อนมาประเทศไทย โดยเว็บไซต์ ด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 39.0 ในปี 2557
เป็น ร้อยละ 58.7 และ ร้อยละ 60.6 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าสื่ออื่นๆ
ที่นักท่องเที่ยวใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ บริษัทนาเที่ยว/เคาเตอร์ทัวร์ สิ่งพิมพ์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น (แผนภูมิที่ 3.1-5) โดยที่การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจะสามารถช่วยให้
นักท่องเที่ยวเพิ่มคุณค่า การท่องเที่ยว และมีการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น และการรับรู้
ข้อมูลที่มากขึ้นยังสามารถช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก เช่น การรับรู้
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นต้น ก็ทาให้เกิดความสนใจกลับมาท่องเที่ยวอีก รวมทั้งการแนะนาบอกต่อ
ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและผู้ ป ร ะกอบการภาคเอกชน
ด้านการท่องเที่ย วจึ ง ควรให้ ความส าคัญ กับ การส่ งเสริ ม การท่อ งเที่ยวกั บนั กท่ องเที่ยวที่เดิ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย เพื่ อ ประโยชน์ ก ารท่ อ งเที่ ย วครั้ ง ต่ อ ไป และหาช่ อ งทางการสื่ อ สาร
กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ภายหลังการเดินทางกลับประเทศแล้ว เช่น การส่ง E-Mail แจ้งข้อมูลข่าวสาร
เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้กลับมาท่องเที่ยวอีก เป็นต้น
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภู มิ ที่ 3.1-5 ประเภทสื่ อ ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ท ราบข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2559

สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
2559

2558

2557

60.6%

58.7%

39.0%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

65.1%

44.8%

48.1%

การบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน/ญาติ

บริษัทนาเที่ยว / เคาเตอร์ทัวร์

11.2%

18.3%

16.0%

สื่อสังคมออนไลน์

10.1%

16.2%

14.7%

สิ่งพิมพ์ต่างๆ

11.2%

16.8%

10.5%

ป้ายประชาสัมพันธ์

7.6%

5.9%

6.5%

โทรทัศน์

4.7%

3.8%

4.1%

วิทยุ

1.1%

1.0%

0.6%

อื่นๆ

4.8%

3.0%

2.9%

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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3.การเดินทางมาประเทศไทย
3.1 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางอากาศ
ทางบก และทางน้า โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.2) เดินทางมาประเทศไทย
ทางอากาศ ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งจากปี ที่ ผ่ า นมา (แผนภู มิ ที่ 3.1-6) เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ส นามบิ น
นานาชาติอยู่ในทุกภูมิภาคและสนามบินเหล่านี้ มีเส้นทางการบินเชื่อมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะไกลจ านวนมาก ประกอบกั บ มี ส ายการบิ น Low Cost จ านวนมาก
ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ ทาให้การเดินทางโดยเครื่องบิน สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางโดยทางอากาศมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก และแม้ ใ นปั จ จุ บั น สนามบิ น นานาชาติ ห ลั ก ๆ ในประเทศไทยยั ง ไม่ ส ามารถ
อานวยความสะดวกแก่นั กท่องเที่ยวได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและเมื่อพิจารณา
จากข้ อมู ลจ านวนนั กท่ องเที่ ยวในอนาคต ซึ่ ง กรมการท่ อ งเที่ ย วคาดว่ า จะมี จ านวน 67.1 ล้ า นคน
ในปี 2560 ก็ยิ่งจะทาให้สนามบินนานาชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงควรเร่งรัดการขยายสนามบินนานาชาติหลักๆ
ในปัจจุบันให้สามารถรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงการพัฒนา
สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในภูมิภาคให้เป็นสนามบินนานาชาติที่ทันสมัย เช่น สนามบินอู่ตะเภา
สนามบินนานาชาติจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น เพื่อกระจายจานวนนักท่องเที่ยวไปยั งภูมิภ าคต่า งๆ
ให้มากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ด้ว ยรถไฟความเร็ว สู ง เพื่อรองรับการขยายตัว
การเดินทางทางอากาศและกระจายความเสี่ยงในการเดินทางทางอากาศให้ไม่ต้องพึ่งพาสนามบินหลัก
สนามบินใดสนามบินหนึ่งเท่านั้น
สาหรับในด้านการเดินทางทางบกนั้น แม้จากการสารวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 11.4
เท่านั้นที่เดินทางมาประเทศไทยโดยทางบก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
มาเลเซีย กัมพูชา และลาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกในภูมิภาคอินโดจีน
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสร้างเส้นทางถนนใหม่ๆ การปรับปรุงขยายถนน รวมทั้ง
การสร้างรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ดังนั้นในอนาคตการเดินทางทางบกจะทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น
และเป็ น ช่ อ งทางที่ ป ระเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย อื่ น ๆ เช่ น จี น เวี ย ดนาม เป็ น ต้ น เดิ น ทางเข้ า มา
ในประเทศไทยนั้ น จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว การเดิ น ทาง
ของนักท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์และรถไฟ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้าน
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวบางส่วนนิยมเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศพร้อมกัน เนื่องจากความสะดวก
ในการเดินทางระหว่างประเทศ และต้องการหาประสบการณ์ที่หลากหลายในการเดินทางคราวเดียว
อย่างไรก็ตามจากการสารวจพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.8 )
เดินทางมาประเทศไทยเพียงประเทศเดียว โดยมีประมาณ 1 ใน 6 (ร้อยละ15.2 ) ที่เดินทางไปหลาย
ประเทศในคราวเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า โดยกลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทยมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่ม
ที่มาประเทศไทยก่ อนแล้ ว เดิน ทางไปประเทศอื่นต่ อ (ร้อยละ 60.7 ต่อร้อยละ 39.3 ตามล าดั บ )
(แผนภูมิที่ 3.1-6) ดังนั้ น ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนจึงควรสร้างเครือข่ ายการส่ งต่ อนัก ท่อ งเที่ ย ว
ระหว่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้บริษัทนาเที่ยวไทยขยายการลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อสร้างความได้เปรี ย บในการให้บริการแก่กลุ่ มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว
หลายประเทศในคราวเดี ย วกั น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ ประกอบการภาคเอกชน
ควรร่วมมือการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้เพื่อกระตุน้ ให้นักท่องเที่ยวพักในประเทศไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้น
แผนภูมิที่ 3.1-6 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจานวน
ประเทศที่ท่องเที่ยว ระหว่างปี 2557-2559

ปี 2558
ทางอากาศ

ทางบก
ทางทะเล

ปี 2559
88.2% ทางอากาศ
ทางบก

11.0%

11.4%

ทางทะเล

0.8%
0.0%

88.2%

50.0%

0.4%
0.0%

100.0%

50.0%

100.0%
ปี 2559
ปี 2558

การเดินทางไปประเทศอื่น

84.8%
มาประเทศไทยประเทศเดียว

ปี 2557

78.1%
77.0%
15.2%

ไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

21.9%

กลุ่มที่ไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศ
ไทย

23.0%

ประเทศที่เดินทางไปก่อนที่จะมาประเทศไทย

60.7%

วันพักเฉลี่ย 17.6 วัน

60.8%

วันพักเฉลี่ย 33.1 วัน

61.2%
ประเทศที่เดินทางไปหลังจากเดินทางมา
ประเทศไทย

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

39.3%

วันพักเฉลี่ย 15.6 วัน

39.2%

วันพักเฉลี่ย 19.7 วัน

38.8%
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แผนภูมิที่ 3.1-6 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจานวน
ประเทศที่ท่องเที่ยว ระหว่างปี 2557-2559 (ต่อ)

กลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมา
ประเทศไทย

กลุ่มที่มาประเทศไทยก่อน

การเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทยปี 2559
โดยรวม
เอเชีย
ยุโรป
โอเชียเนีย
อเมริกา
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
โดยรวม
เอเชีย
ยุโรป
โอเชียเนีย
อเมริกา
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา

2.6%
1.6%
0.8%
0.6%
0.2%
4.7%
2.9%
2.3%
0.9%
0.2%

39.3%
33.6%
วันพักเฉลี่ยโดยรวม 15.6 วัน

49.7%

60.7%

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 17.6 วัน

3.2 ลักษณะการจัดการเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 72.4 นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยกลุ่มที่ มาซ้า
จะมีสัดส่วนจัดการเดินทางด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มที่มาครั้งแรก
ลักษณะการจัดการเดินทางมาประเทศไทยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
การจัดการเดินทางด้วยตนเอง การจัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบางส่วนจากบริษัทนาเที่ยว
ในประเทศ และจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ
72.4) นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่มาซ้าจะมีสัดส่วนจัดการเดินทางด้วยตนเอง
สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ม าครั้ ง แรก (ร้ อ ยละ 78.7 ต่ อ ร้ อ ยละ 63.7) เนื่ อ งจากมี ค วามคุ้ น เคยและมั่ น ใจ
ในการเดิน ทางด้ว ยตนเองมากขึ้น การที่สัดส่ว นกลุ่ มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองสู งนั้น เนื่องจาก
สามารถเลื อ กซื้ อ บริ ก ารได้ ต ามความต้ อ งการในราคาประหยั ด กว่ า การจั ด การเดิ น ทางผ่ า น
บริษัทนาเที่ยว อีกทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การจองสถานที่ท่องเที่ยว และการค้นหา
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถดาเนินการได้ส ะดวกผ่ านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางออนไลน์
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
เดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังนิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง
แต่มีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 83.5 เป็น ร้อยละ 71.7 และ ร้อยละ 72.4 ในปี 2558
และปี 2559 ตามลาดับ เนื่ องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยครั้งแรกจึงเดินมากับบริษัท
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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นาเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 16.5 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 23.1 และ ร้อยละ 20.4
ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่มีประสบการณ์
มาประเทศไทยมาก่อนจึงต้องอาศัยมากับบริษัทนาเที่ยว
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางด้วยตนเองส่วนใหญ่จะซื้อบริการต่างๆ ผ่านออนไลน์ โดยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปี 2558 อยู่ที่ ร้อยละ 89.5 เป็น ร้อยละ 95.1 ในปี 2559 โดยเป็นการจอง
สถานที่พักแรมมากที่สุด รองลงมาเป็นการจองตั๋ วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศและในประเทศไทย
ดังนั้นผู้ประกอบการของไทยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องทาระบบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวกในการใช้ ง าน มี ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บต่ า งๆ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในการเลือกซื้อบริการ (แผนภูมทิ ี่ 3.1-7)
แผนภูมิที่ 3.1-7 การจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามลักษณะการจัดการ
เดินทาง

ลักษณะการจัดการเดินทาง
7.2%

รวม

72.4%
20.4%
78.7%

7.1%
14.2%

Revisit

7.4%

First visit

จัดการเดินทางด้วยตนเอง

0.0%

จัดการเดินทางด้วยตนเอง/และใช้บริการ
บริษัทนาเที่ยวในประเทศ
การจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว

63.7%
29.0%
40.0%

80.0%

ลักษณะการจัดการเดินทางมาประเทศไทย
2558

2557

2559

71.7%

83.5%

จัดการเดินทางด้วยตนเอง
การจัดการเดินทางผ่านบริษัท
นาเที่ยว

23.1%

16.5%

จัดการเดินทางด้วยตนเอง/และ
ใช้บริการบริษัทนาเที่ยวใน
ประเทศ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

20.4%
7.2%

5.2%

0.0%
0.0%

72.4%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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แผนภูมิที่ 3.1-7 การจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามลักษณะการจัดการ
เดินทาง (ต่อ)

การซื้อผ่านช่องทางจาหน่ายอื่นๆ

การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศไทย

การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายใน
ต่างประเทศที่นักท่องเที่ยวพานัก

การซื้อบริการทางออนไลน์

ช่องทางการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยวปี 2558 - 2559
91.2%
81.0%

ค่าสถานที่พักแรม

69.7%
65.5%

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

42.7%
47.8%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

34.2%
33.2%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

95.1%
89.5%

รวม
3.4%
3.5%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

9.7%
13.2%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ
ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

3.8%
5.8%

ค่าสถานที่พักแรม

3.0%
6.0%

รวม

13.0%
22.0%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

15.5%
22.4%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

11.7%
20.7%

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

1.3%
5.5%

ค่าสถานที่พักแรม

1.3%
8.3%

ปี 2558

19.8%
38.3%

รวม

10.8%
10.4%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

1.1%
1.6%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

6.8%
4.7%

ค่าสถานที่พักแรม

2.8%
6.6%
12.4%
15.6%

รวม
0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2559

100.0%
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3.3 จานวน/ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติ ทั้ งที่จั ดการเดินทางด้ วยตนเองและจัดการเดินทางผ่ านบริ ษั ท
น าเที่ยว นิย มเดิน ทางเป็น กลุ่ม เล็ก ๆ เฉลี่ย มีผู้ร ่ว มเดิน ทาง 4.58 คน และมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น
โดยสัดส่วนกลุ่มที่เดินทาง 2-5 คน มีมากที่สุด (ร้อยละ 70.7) นอกจากนี้พบว่ามีผู้ที่เดินทางคนเดียว
ร้อยละ 13.2 และมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.5) เป็นครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน (แผนภูมิที่ 3.1-8) ผลการสารวจดังกล่าวเป็นประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ในการขายบริการในรูป แบบเป็ นกลุ่ม เช่น บริการสาหรับนักท่องเที่ยว 2 คน หรือบริการส าหรั บ
นักท่องเที่ยว 3 คน อาจแตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ เป็นต้น
แผนภูมิที่ 3.1-8 จานวนและประเภทผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างปี 2557-2559

ประเภทผู้ร่วมเดินทาง

จานวนผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
1 คน

19.7%

17.4%
72.0%

2-5 คน

13.2%
71.1%

70.7%

6-10 คน

5.7%

8.3%

10.0%

มากกว่า 10 คน

2.6%

3.2%

6.1%

78.3%

ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
มาคนเดียว

19.2%

73.2%
17.4%

77.5%
13.2%

ผู้ร่วมงาน/บริษัท

0.0%

3.0%

7.3%

อื่นๆ

2.6%

6.4%

2.0%

ปี 2557
จานวนคนเฉลี่ย 3.12 คน

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2558
จานวนคนเฉลี่ย 3.68 คน

ปี 2559
จานวนคนเฉลี่ย 4.58 คน
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4.พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
4.1 การเคยมาประเทศไทย/วันพักเฉลี่ย/ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
4.1.1 การเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มที่มาครั้งแรก (First Visit) มีสัดส่วนน้อยกว่ากลุ่ม
ที่มาซ้า (Revisit) (ร้ อยละ 42.0 ต่ อ ร้ อยละ 58.0) โดยกลุ่ มที่มาซ้า (Revisit) มีแนวโน้มสู งขึ้น
จากร้อยละ 41.7 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 42.4 และ ร้อยละ 58.0 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ
ผลการส ารวจดั ง กล่ า วสามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศไทยโดยรวมยังสามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่หลากหลายสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ที่ยังไม่เคยไปท่องเที่ยวมาก่อน จึงสามารถทาให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูง (แผนภูมิ
ที่ 3.1-9)
แผนภูมิที่ 3.1-9 การเคยมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี 2557-2559

การมาท่องเที่ยวซ้า
57.6%

42.4%

58.3%
60.0%

58.0%

42.0%

41.7%

ปี 2559

40.0%

ปี 2558

20.0%

ปี 2557

0.0%

มาครั้งแรก

มาซ้า

4.1.2 วันพักเฉลี่ย
วัน พักเฉลี่ย ของนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ ใ นภาพรวมมีวัน พักเฉลี่ย 12.18 วัน
และมีแนวโน้มลดลงจาก 14.87 วัน และ 12.40 วันในปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงประกอบกับการเดินทางที่สะดวกขึ้น นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่มาซ้า
มี จ านวนวัน พักเฉลี่ ย ครั้ งนี้ มากกว่าครั้ ง ล่ าสุ ด (วันพักเฉลี่ ย 11.23 วันต่อ 11.12 วัน ตามล าดับ)
แสดงให้ เห็ น ว่านั กท่องเที่ย วมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่ งผลให้ พักนานขึ้น
กว่ า ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและผู้ ป ระกอบการภาคเอกชน
ด้านการท่องเที่ยวควรประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย
รวมทั้งควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยมาประเทศไทย (แผนภูมิที่ 3.1-10)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภูมิที่ 3.1-10 วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี 2557-2559

วันพักเฉลี่ยปี 2557-2559
2557

29.0%

24.8%

1-5 วัน

24.8%

มากกว่า 15 วัน
0.0%

11.2%

21.4%

68.0%

วันพักเฉลี่ย 14.87 วัน

35.7%

15.1%

17.8%

11-15 วัน

34.7%

34.5%

32.6%

6-10 วัน

2559

2558

0.0%

18.4%

68.0%

วันพักเฉลี่ย 12.40 วัน

0.0%

68.0%

วันพักเฉลี่ย 12.18 วัน

วันพักเฉลี่ยของกลุ่มที่มาซ้า

ครั้งล่าสุด

1-5 วัน

30.2%

6-10 วัน

25.9%

11-15 วัน
มากกว่า 15 วัน

24.0%
19.9%

ครั้งนี้

1-5 วัน

39.7%

6-10 วัน
11-15 วัน
มากกว่า 15 วัน

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

เฉลี่ย 11.12 วัน

30.6%
11.3%

เฉลี่ย 11.23 วัน

18.4%
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4.1.3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริปอยู่ที่ 26,316.06 บาท/คน และมีแนวโน้มลดลง
จาก 46,881.03 บาท/คน และ 34,604.90 บาท/คน ในปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ เนื่องจาก
จานวนวันพักเฉลี่ยลดลง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว (แผนภูมิที่ 3.1-11)
แผนภูมิที่ 3.1-11 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี 2557-2559
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ปี 2557
46,881.03
บาท/คน/ทริป
ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยปี 2558
34,604.90
บาท/คน/ทริป

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ปี 2559
26,316.06
บาท/คน/ทริป

4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเข้าร่ วมกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนเข้าร่วมหลายกิจกรรม โดยกิจกรรมหลัก 3 ประเภทแรกที่เข้าร่วม ได้แก่
การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก และการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
(ร้ อ ยละ 87.6, 68.4 และ 55.3 ตามล าดั บ ) ส าหรั บ กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ข้ า ร่ ว ม
และมีความสาคัญรองลงมา ได้แก่ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การใช้บริการ สปาและนวดแผนไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการใช้ชีวิตยามค่าคืน
ในช่วงปี 2558-2559 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นใน 2 กิจกรรม
ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย โดยในปี 2558 อยู่ที่ ร้อยละ 75.2 เพิ่มเป็น ร้อยละ 87.6 ในปี 2559
เนื่ องจากอาหารไทยกาลั งเป็ นที่นิ ยมของชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งส านักข่าว CNN ได้รายงานข่าวว่า
กรุ งเทพมหานครได้รั บการจั ดอั นดั บเป็ นเมื องที่ มี อาหารริ มทางดี ที่สุ ดในโลกจาก 23 เมืองทั่ วโลก
และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จาก ร้อยละ 47.3 ในปี 2558 เพิ่มเป็น ร้อยละ 51.6 ในปี 2559
แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มสนใจประวัติศาสตร์ของไทยมากขึ้น ในขณะที่กิจกรรมต่างๆ
ส่วนใหญ่เข้าร่วมลดลง เช่น การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดในปี 2558 อยู่ที่ ร้อยละ 75.5 ลดลง
เป็ น ร้ อ ยละ 55.3 ในปี 2559 เนื่ อ งจากหั น ไปท่ อ งเที่ ย วด้ า นอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุกับนั กท่องเที่ยวที่ท่องเที่ ยว
ทางทะเลหลายครั้ง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมาก การซื้อสินค้าและของที่ระลึกในปี 2558 อยู่ที่
ร้อยละ 71.1 ลดลงเป็น ร้อยละ 68.4 ในปี 2559 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การใช้บริการสปา
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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และนวดแผนไทย จากร้อยละ 45.7 ในปี 2558 ลดลงเป็น ร้อยละ 43.8 ในปี 2559 เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นกัน เป็นต้น (แผนภูมิที่ 3.1-12)
แผนภูมิที่ 3.1-12 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี 2558-2559

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
87.6%

การรับประทานอาหารไทย

75.2%

68.4%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

71.1%

55.3%

การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

51.6%

การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

47.3%

43.8%

การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย

45.7%

32.3%

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

39.4%

29.4%

การใช้ชีวิตยามค่าคืน

39.7%

20.8%

กิจกรรมผจญภัย

31.9%

การดาน้า

16.2%

การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

14.3%

20.5%
22.6%

การใช้บริการสวนสนุก/สถานบันเทิง

5.1%

งานเทศกาลประเพณีระดับชาติ/ท้องถิ่น

4.7%

การชมมวยไทย

4.0%

การเล่นกีฬา

3.6%

การเรียนทาอาหารไทย

3.5%

การเข้ารักษาทางการแพทย์

2.8%

การเล่นกอล์ฟ

1.6%

อื่นๆ

1.7%

ปี 2559
ปี 2558

8.6%
9.6%

9.3%

6.3%

5.0%
6.9%

2.4%

2.1%

0.0%
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5. ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
การประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ.
(1) ความพึงพอใจน้อยมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 20.0 - 36.0
(2) ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 36.1 – 52.0
(3) ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 52.1 – 68.0
(4) ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 68.1 – 84.0
(5) ความพึงพอใจอย่างมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 84.1 – 100.0
ผลการประเมินเป็นดังนี้
5.1 ภาพรวมความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.1.1 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจและความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติโดยรวม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และสูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริ การ
และมีแนวโน้มดีขึ้นจาก ร้อยละ 81.0 และ ร้อยละ 82.0 ในปี 2557 และปี 2558 เป็น ร้อยละ 86.6
ในปี 2559 (แผนภูมิที่ 3.1-14) โดยจาก 19 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า มีความพึงพอใจอย่างมาก
ถึง 10 ประเด็น นอกนั้นมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และสูงกว่า
ความคาดหวั ง ก่ อ นใช้ บ ริ ก าร (ร้ อ ยละ 86.6 ต่ อ ร้ อ ยละ 83.2) และจาก 19 ประเภทบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึ งพอใจอย่าง
มากถึง 10 ประเด็น เช่น บริ การเชิงสุ ขภาพ (ร้อยละ 88.4) เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้ าถึ ง
มีความหลากหลาย มีความสะอาดสวยงามภายในสถานบริการ และมีความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
มั คคุ เทศก์ (ร้ อยละ 87.4) เนื่ องจากมี ความเป็ นมิ ตร มี ความซื่ อสั ตย์ สามารถติ ดต่ อสื่ อสารได้ ดี
และมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ประชาชน (ร้อยละ 86.2) เนื่องจากมีความเป็นมิตร และมีความ
ซื่ อ สั ต ย์ เป็ น ต้ น ส าหรั บ ที่ เ หลื อ อี ก
9 ประเภท การให้ บริ การมี ความพึ ง
พอใจอยู่ ในระดั บพึ งพอใจมาก แต่ มี
คะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน โดย
เกือบทุกประเภทบริ การที่ ประเมิ น มี
ความพึ งพอใจสู งกว่ าความคาดหวั ง
(ยกเว้นสนามกอล์ ฟ) แสดงให้ เห็ นว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้ตั้งความ
คาดหวังไว้สูงมากนัก เมื่อได้รับบริการ
แล้วเกิดความพึงพอใจ ซึ่งแม้ไม่สูงมาก
นั ก แต่ ก็ ยั ง สู ง กว่ าความคาดหวั ง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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ซึ่งหมายถึงนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความประทับใจในบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยสุด 3 อันดับจากท้าย ได้แก่ สนามกอล์ฟ รถโดยสาร
สาธารณะ และห้ องน้ าสาธารณะ (ร้ อยละ 81.0, 80.2 และ 74.6 ตามล าดับ ) (แผนภูมิที่ 3.1-13)
จากผลความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นดังกล่ าว แสดงให้ เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพั ฒนา
บริการด้านการท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
มี การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมทางบกเพื่ อเข้ าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว ยกระดั บระบบขนส่ งสาธารณะ
เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพของสนามบิน
ต่างๆ เพิ่มเส้นทางและจานวนเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยว
หลักกับเมืองท่องเที่ยวรอง ปรับปรุงอานวยความสะดวกในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ปรับปรุงป้าย
บอกทางต่างๆ เช่น การเพิ่มภาษาจีน เป็นต้น เพิ่มจุดบริการ Free Wifi ในแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนา
แอปพลิ เ คชั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและเครื่ อ งแปลภาษา มี ก ารปรั บ ปรุ ง ด้ า นความปลอดภั ย
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติ ดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม การติดตั้งอุปกรณ์
ช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเบื้ อ งต้ น เป็ น ต้ น เป็ น การสร้ า งความมั่ น ในให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว อี ก ทั้ ง
ด้านสุขอนามัยมีการปรับปรุงห้องน้าสาธารณะต่างๆ การกาจัดขยะและระบบน้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีมาตรการเข้มงวดจับกุมผู้กระทาความผิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ผิดกฎหมาย มัคคุเทศก์
เถื่อน ผู้ ให้ บริ การรถโดยสารสาธารณะที่ เอาเปรี ยบนั กท่ องเที่ ยว รวมทั้งร้านค้าต่างๆ ที่ขายสิ นค้ า
เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ระเบิดบริเวณศาลพระพรหม แยกราชประสงค์
ส่ งผลให้ มี นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ เสี ยชี วิ ต และบาดเจ็ บเป็ นจ านวนมาก แต่ ประเทศไทยก็ ได้ ให้
ความช่วยเหลื อและเยี ยวยานั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติจนเป็นที่ พอใจ ส่ งผลให้ นักท่องเที่ยวกลั บมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยได้ตามปกติ ถึงแม้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นในเกือบ
ทุกประเด็น แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ความพึงพอใจยังไม่ถึงระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1) ดังนั้น
จึ งต้องมีการพัฒนาและปรั บปรุ งบริ การต่างๆ ให้ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ให้ลดลง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-25

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภู มิ ที่ 3.1-13 ภาพรวมความคาดหวั งและความพึ งพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
พึงพอใจ
คาดหวัง

ภาพรวม
ความพึงพอใจโดยรวม

86.6%
83.2%

บริการเชิงสุขภาพ

88.4%
85.8%

มัคคุเทศก์

87.4%
85.0%

ประชาชน

86.2%
82.4%

แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด

86.2%
83.2%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

85.8%
82.8%

แอปพลิเคชั่นสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

85.0%
81.0%

บริษัทนาเที่ยว

84.8%
81.0%

กิจกรรมผจญภัย

84.6%
82.2%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

84.6%
82.4%

สถานที่พักแรม

84.4%
81.0%

ความปลอดภัย

83.6%
82.0%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

83.6%
81.4%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

83.4%
81.2%

สนามบิน

83.0%
81.0%

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว

81.4%
79.6%

บริการตรวจคนเข้าเมือง

81.4%
80.0%

สนามกอล์ฟ

81.0%
82.6%

พึงพอใจ
มาก

74.6%
74.4%

ห้องน้าสาธารณะ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
อย่างมาก

80.2%
79.2%

รถโดยสารสาธารณะ

0.0%

พึงพอใจมาก

68.0%

หน้าที่ 3-26

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภู มิ ที่ 3.1-14 ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อบริ การด้านการท่องเที่ ยว
ในประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2559
2559
2558
2557

เปรียบเทียบภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละ
ประเด็นปี 2557 ถึง 2559
พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจมาก

86.6%
82.0%
81.0%
88.4%
81.2%
86.7%
87.4%
70.6%
82.5%
86.2%
84.6%
88.9%
86.2%
83.2%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
มัคคุเทศก์
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด

0.0%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

0.0%

แอปพลิเคชั่นสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

0.0%
0.0%

85.8%
80.0%
85.0%
84.8%
78.8%
80.0%
84.6%
76.2%

บริษัทนาเที่ยว
กิจกรรมผจญภัย

0.0%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

0.0%

84.6%
75.2%
84.4%
82.6%
83.1%
83.6%
79.2%
81.9%
83.6%
82.0%
81.6%
83.4%
81.6%
83.0%
83.0%
82.0%
83.0%
81.4%
77.4%
79.9%
81.4%
72.1%
81.0%
81.0%
79.2%
79.7%
80.2%
78.2%
76.3%
74.6%
72.4%
74.7%

สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการสนามบิน
บริการตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
รถโดยสารสาธารณะ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

42.0%

84.0%

126.0%

หมายเหตุ : ปี 2557 ไม่ได้ประเมินแหล่งท่องเที่ ยวด้านทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมผจญภัย
: ปี 2559 มีการประเมินแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มเติม
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-27

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
นั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ กลุ่ มที่ มาครั้ งแรก (First Visit) และกลุ่ มที่ มาซ้ า
(Revisit) มี ความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ ในระดั บพึ งพอใจอย่ า งมาก และเมื่ อเปรี ยบเที ยบคะแนน
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มที่มาครั้งแรกมีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่มาซ้า (Revisit) (ร้อยละ 87.0
ต่อ ร้อยละ 86.0) โดยทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง (แผนภูมิที่ 3.1-12) แสดงให้เห็นว่า
โดยรวมยังมีความประทับใจ เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่สูงมากนัก
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทบริการพบว่าความพึงพอใจของกลุ่มที่มาครั้งแรกต่อแต่ละประเภทบริการ
สูงกว่ากลุ่มที่มาซ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจไม่กลับมาอีก ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องปรับปรุงบริ การด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดึงดูดให้ กลุ่มที่ มาซ้ากลั บมา
ท่องเที่ยวอีกในอนาคต นอกจากนี้จากการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของแต่ละประเภทบริการของ
ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ยังมีคะแนนความพึงพอใจไม่สูงมากนัก จาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาบริการต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง (แผนภูมิที่ 3.1-15)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-28

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-15 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มาครั้งแรก
ความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
First visit
87.0%
82.8%
88.8%
84.6%
87.8%
84.4%
86.6%
82.0%
86.6%
83.4%
86.0%
82.4%
85.4%
80.8%
85.4%
81.0%
85.4%
83.0%
84.8%
81.4%
84.6%
80.2%
84.4%
81.8%
84.0%
81.6%
83.8%
79.6%
83.4%
80.2%
82.6%
80.8%
82.2%
78.8%
81.6%
80.4%
80.6%
78.0%
75.4%
72.4%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
มัคคุเทศก์
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แอปพลิเคชั่นสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
บริษัทนาเที่ยว
กิจกรรมผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย
สนามบิน
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บริการตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
สนามกอล์ฟ
รถโดยสารสาธารณะ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
คาดหวัง

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-15 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มาซ้า (ต่อ)
ความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
Revisit
86.0%
83.6%
88.0%
85.2%
86.6%
85.4%
85.8%
82.8%
85.8%
83.0%
85.6%
83.2%
84.8%
81.2%
84.4%
80.6%
84.2%
81.4%
84.2%
83.0%
84.2%
82.0%
83.8%
83.2%
83.6%
81.2%
83.0%
82.2%
82.4%
80.6%
80.8%
80.2%
80.8%
79.6%
80.6%
84.0%
80.0%
79.0%
73.8%
76.8%

ความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด
บริการเชิงสุขภาพ
มัคคุเทศก์
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แอปพลิเคชั่นสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
บริษัทนาเที่ยว
กิจกรรมผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
สถานที่พักแรม
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ความปลอดภัย
สนามบิน
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
บริการตรวจคนเข้าเมือง
สนามกอล์ฟ
รถโดยสารสาธารณะ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
คาดหวัง

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.1.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามรูปแบบการจัดการ
เดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจ
สูงกว่า กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัท
นาเที่ยวในประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว กลุ่มที่จัดการเดินทาง
ด้ ว ยตนเอง และกลุ่ ม ที่ จั ด การเดิ น ทางด้ ว ยตนเองและใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท น าเที่ ย วในประเทศนั้ น
มีความพึงพอใจในระดับอย่างมากทุกกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของทั้ง 3 กลุ่มพบว่า
กลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทางผ่ านบริ ษั ทน าเที่ ยวมี ความพึ งพอใจสู งกว่ ากลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทางด้ วยตนเอง
และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 88.8
ต่อร้ อยละ 86.0 ต่อ ร้ อยละ 86.0 ตามล าดับ) โดยทั้ง 3 กลุ่ มมีความพึงพอใจสู งกว่าความคาดหวัง
(แผนภูมิที่ 3.1-16) ผลการสารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการอานวยความสะดวกของบริษัทนาเที่ยว
สามารถสร้ างความพึงพอใจต่ อบริ การด้านการท่ องเที่ยว เนื่องจากบริษัทนาเที่ยวได้มีการคัดเลื อก
ผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับราคา และมีการประสานงานล่วงหน้ากับผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นผู้ดาเนินการ
ให้ในบางกรณี ทาให้นักท่องเที่ ยวรู้สึกได้ว่ามีความสะดวก จึงมี ความพึงพอใจมากกว่า ในขณะที่กลุ่ ม
ที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ
มีความพึงพอใจต่ากว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องบริการด้วยตนเอง ต้องลองถูกลองผิด
รวมทั้งต้องบริ การตนเองทั้ งหมดในทุ กกระบวนการ ซึ่งอาจไม่ ได้รั บความสะดวกด้วยสาเหตุ ต่ างๆ
เช่ น การรอคอย การสื่ อสารกั บ เจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น รวมทั้ งประสบกั บ การบริ ก ารที่ ไม่ มี คุ ณ ภาพ
ของผู้ ประกอบการบางส่ วน ดั งนั้ น เพื่ อสร้ างความพึ งพอใจแก่ นั กท่ องเที่ ยวกลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทาง
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เป็นภารกิจ
ของรัฐ เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น จะต้องเร่งพัฒนาการให้บริการ
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว เปิดช่องทางการบริการด้วยตนเองโดยใช้ระบบอัตโนมัติ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยให้คาแนะนา การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการให้บริการที่สร้า งความประทับใจ เป็นต้น
รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาบริการ
ที่สามารถอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัย
พฤติ กรรมการใช้ บ ริ การของกลุ่ มนี้ และปรั บปรุ งการให้ บริ การที่ เ หมาะสม รวมทั้ งการส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานบริการตามที่กรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐานไว้
และหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ในกรณีของบริการด้านสุขภาพ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-16 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.1.4 ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) บริการด้านการท่องเที่ ยวที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
บริการเชิงสุขภาพ มัคคุเทศก์ ประชาชน แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
(1) บริการเชิงสุขภาพ (เช่น สปา นวด แผนไทย เป็นต้น) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 88.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 85.8)
ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการที่โดดเด่น แต่ยังไม่สามารถเป็นวัตถุประสงค์หลัก หรือปัจจัยหลักที่ เดินทาง
มาประเทศไทย เนื่องจากเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จึงไปใช้บริการภายหลัง ทั้งนี้บริการ
เชิ งสุ ขภาพของไทยมี ความโดดเด่ นตรงที่ มี ความสะดวกในการเข้ าถึ งมี ความหลากหลายให้ เลื อ ก
สภาพภายในสถานบริ ก ารมี ค วามสะอาดสวยงาม พนั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
มีความปลอดภัย และมีความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ แต่ยังมีจุดที่จะต้องพัฒนาปรับปรุง คือ
ด้ า นการใช้ ภ าษาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และบริ ก าร wifi/internet รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย และปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนได้ มี การด าเนิ นการพั ฒนาปรับปรุ งการบริ การเชิงสุ ขภาพทั้ งด้ านการท ามาตรฐาน
การขึ้ น ทะเบี ย นสถานประกอบการเพื่ อสุ ข ภาพ การจั ดฝึ กอบรมสั ม มนาให้ ความรู้ ทั้ งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการเสริมจุดแข็งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น (แผนภูมิ
ที่ 3.1-17)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-17 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการเชิงสุ ขภาพ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
พึงพอใจ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการเชิงสุขภาพ

คาดหวัง

ภาพรวม

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

88.8%
84.6%

88.0%
85.2%

88.4%
85.8%

ความหลากหลาย

89.8%
83.8%

88.4%
84.2%

89.0%
84.6%

ความสะดวกในการเข้าถึง

89.2%
83.4%

88.2%
83.4%

88.6%
83.8%

ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ

88.4%
84.8%

87.8%
85.2%

88.0%
85.6%

อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก

89.2%
84.6%

87.2%
84.2%

88.0%
84.8%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

88.8%
84.4%

87.2%
85.0%

87.8%
85.6%

ความปลอดภัย

88.0%
84.0%

87.0%
84.6%

87.4%
85.2%

สภาพภายในสถานบริการ

87.8%
84.2%

85.8%
84.2%

86.6%
85.0%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

85.4%
82.8%

83.8%
83.0%

84.6%
84.0%

การบริการ wifi / internet

82.6%
80.8%

81.2%
82.0%

81.4%
82.6%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(2) มัคคุเทศก์ เป็นบุคคลที่สาคัญต่อการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
ถื อ เป็ น ตั ว แทนของประเทศในการบริ ก ารแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว แม้ ใ นปั จ จุ บั น นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่
จัดการเดินทางด้วยตนเอง มัคคุเทศก์ก็ยังคงมีความสาคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางเอง
บางส่วนก็ยังใช้บริการมัคคุเทศก์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
ต่อมัคคุเทศก์ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 87.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 85.0)
แสดงถึ ง คุ ณ ภาพของมั ค คุ เ ทศก์ ใ นด้ า นความเป็ น มิ ต ร ความซื่ อ สั ต ย์ การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
ในการสื่ อ สาร และความรู้ เ กี่ ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากกรมการท่ อ งเที่ ย ว และสมาคม
มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยได้มีการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วงที่ผ่านมา
ตารวจท่องเที่ยวได้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบจับกุมมัคคุเทศก์เถื่อนในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ
อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกัน การเอารั ดเอาเปรี ยบนัก ท่อ งเที่ยว ส่ งผลให้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจต่อมัคคุเทศก์เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ของการประเมินครั้งนี้ (แผนภูมิที่ 3.1-18)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-18 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อมัคคุเทศก์ จาแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อมัคคุเทศก์
พึงพอใจ
คาดหวัง

Revisit

First visit

ภาพรวม

ความพึงพอใจโดยรวม

87.8%
84.4%

86.6%
85.4%

87.4%
85.0%

ความเป็นมิตร

89.0%
84.2%

88.6%
85.8%

88.8%
84.6%

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว

87.8%
84.2%

86.6%
84.8%

87.2%
84.6%

ความซื่อสัตย์

87.2%
83.8%

86.2%
84.6%

86.8%
84.2%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

87.2%
82.6%

85.8%
83.4%

86.6%
83.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(3) ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.2) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 82.4) ค่อนข้างมากซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่
โดดเด่ น และเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย หลั ก ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่า งชาติ ใช้ ประกอบการตั ด สิ น ใจเดิน ทาง
มาท่องเที่ยวประเทศไทย จึงต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ตลอดไป โดยทั้งกลุ่มที่มาครั้งแรก และกลุ่ม
ที่มาซ้ามีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้จุดเด่นของคนไทย คือ ความเป็นมิตร
ในขณะที่ในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร และความซื่อสัตย์ ยังจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งในช่วง
ที่ ผ่ า นมากระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ จั ด กิ จ กรรมการเป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี ในการต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ความมีน้าใจพร้อมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒ นาสิ น ค้า/บริ การบนพื้น ฐานของมรดก และวัฒ นธรรมท้องถิ่น รวมทั้งจัดทาหลั กสู ต ร
การฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แผนภูมิที่ 3.1-19)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-35

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-19 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประชาชน จาแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประชาชน
พึงพอใจ

First visit

ภาพรวม

Revisit

คาดหวัง
ความพึงพอใจโดยรวม

86.6%
82.0%

85.8%
82.8%

86.2%
82.4%

ความเป็นมิตร

89.0%
82.6%

87.8%
84.2%

88.0%
83.6%

ความซื่อสัตย์

85.0%
80.6%

84.0%
81.8%

84.4%
81.6%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

82.6%
79.6%

81.4%
79.8%

82.0%
79.8%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(4) แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด โดยที่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัย
สาคัญที่สุดที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ ยว
ด้ านทะเลและชายหาดเป็ น สถานที่ ที่ นั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ เข้ า ไปท่ อ งเที่ ยวมากที่ สุ ด ดั งนั้ น
ความพึงพอใจของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดจึงเป็นตัวชี้วัด
ที่สาคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานั้นจะยังอยู่ ในสภาพ
ที่สมบู รณ์หรื อไม่ ซึ่งจากการพิจารณาคะแนนความพึ งพอใจในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 86.2) ซึ่ ง แม้ จ ะสู ง กว่ า ความคาดหวั ง (ร้ อ ยละ 83.2) ก็ ต าม แต่ ก็ ถื อ ว่ า ต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาซ้า พบว่า ต่ากว่ากลุ่มที่มาครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง
ที่ กลุ่ มที่ มาซ้ าจะไม่ กลั บ มาอี ก เนื่ องจากระดั บ ความพึ ง พอใจลดลงประกอบกั บ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
ได้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างทะเลกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหลายครั้ ง ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วขาดความมั่ น ใจ
ในความปลอดภั ย ดั งนั้ น กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ าจึ งจ าเป็ น ต้ องประสานความร่ ว มมื อ
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการพัฒนา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด ทั้ ง ในด้ า นการจั ด ระเบี ย บของชายห าด การดู แ ลด้ า น
ความปลอดภั ยนั กท่ องเที่ยว การเข้าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว รวมทั้งการบริ การ wifi ในแหล่ งท่องเที่ยว
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทชายหาด
และประเภทเกาะ อีกทั้งทามาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกีเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ตารวจท่องเที่ยวได้
ดาเนินการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น จัดโซนนิ่ง จุดจอดเรือ จุดดาน้าลึก จุดจัดกิจกรรม
ทางน้ า กาหนด Sea Lane และจ ากัดความเร็วเรือ เป็นต้น พร้อมทั้งดาเนินการตรวจสอบใบอนุญาต
ผู้ประกอบการทางน้า ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ตรวจสอบข้อมูลประกันภัย และฝึกซ้อม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ภัย (แผนภูมิที่ 3.1-20)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-36

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-20 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเลและชายหาด จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
พึงพอใจ
First visit

คาดหวัง

ภาพรวม

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

86.6%
83.4%

85.8%
83.0%

86.2%
83.2%

ความสวยงาม

88.0%
84.6%

86.4%
84.6%

86.8%
84.6%

ความหลากหลาย

86.6%
83.4%

85.8%
84.0%

86.2%
83.8%

ความสะดวกในการเข้าถึง

86.8%
81.6%

85.6%
82.8%

86.0%
82.2%

ความปลอดภัย

85.8%
83.6%

84.6%
83.8%

84.8%
83.8%

77.2%
77.4%

การบริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

75.6%
78.8%

75.2%
78.2%
0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(5) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 85.8) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 82.8) ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่นั กท่องเที่ยวใช้ป ระกอบการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทย
มีอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลกอยู่ หลายแห่ง ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจเดินทาง
มาชม โดยปั จ จั ย ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วพึ ง พอใจอย่ า งมาก ได้ แ ก่ ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
ความสวยงามและความปลอดภัย ในขณะที่ประเด็นด้าน wifi/internet ควรจะต้องมีการปรับปรุง
เนื่องจากมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรมไว้แล้ว (แผนภูมิที่ 3.1-21)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-37

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-21 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
พึงพอใจ
Revisit

First visit

คาดหวัง

ภาพรวม

ความพึงพอใจโดยรวม

86.0%
82.4%

85.6%
83.2%

85.8%
82.8%

ความสวยงาม

87.0%
83.4%

86.6%
84.2%

86.8%
83.8%

ความปลอดภัย

86.4%
82.8%

86.0%
83.8%

86.2%
83.2%

ความหลากหลาย

85.6%
81.4%

85.2%
82.4%

85.4%
82.4%

ความสะดวกในการเข้าถึง

85.6%
81.2%

85.4%
82.4%

85.4%
81.8%

0.0%

68.0%

73.8%
76.4%

73.4%
76.4%

74.6%
73.8%

การบริการ wifi / internet

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

2) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ รถโดยสารสาธารณะ และห้องน้า
สาธารณะ
(1) บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง ถื อเป็ นด่ านแรกในการต้ อ นรั บ นั กท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติ ที่ เดิ น ทางเข้ ามาประเทศไทย แต่ ยั งไม่ ส ามารถสร้ างความพึ งพอใจกั บนั กท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติได้มากนัก โดยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 81.4) และสูงกว่าความคาดหวังเล็กน้อย
(ร้ อยละ 80.0) ทั้ งนี้ เนื่ องจากช่ ว งที่ มี นั กท่ องเที่ ยวเดิ นทางมาเป็ นจ านวนมาก จ านวนเจ้ า หน้ า ที่
ในการให้บริการไม่เพียงพอ ทาให้เกิดการรอคอยเป็นเวลานาน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่ง
เพิ่มกาลั งคนให้ เพียงพอ เพื่อรองรั บจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้มีการนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า และติดตั้งช่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติเพื่อให้บริการที่รวดเร็วขึ้น รวมทั้งโครงการ E-Fingerprint (แผนภูมิที่ 3.1-22)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-38

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-22 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ บริการตรวจคน
เข้าเมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง
พึงพอใจ

ภาพรวม

Revisit

First visit

คาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

82.6%
80.8%

80.8%
79.6%

81.4%
80.0%

ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่

83.4%
81.0%

81.2%
79.8%

82.0%
80.2%

ความสะดวกสบาย

82.4%
79.6%

80.6%
79.0%

81.4%
79.4%

ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว

80.4%
79.6%

79.4%
78.8%

79.8%
79.0%

การสื่อสาร/ภาษา

79.0%
76.6%

77.8%
76.8%

78.0%
77.2%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(2) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งใน
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อแนะนา และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
อันจะมีผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวอีก และการแนะนาบอกต่อ ช่วยให้นักท่องเที่ยวขยายตัวอย่างยั่งยืน
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 81.4)
สูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 79.6) แต่คะแนนค่อนข้างต่า จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าศูนย์บริการ
นั กท่ องเที่ ย วยั งมี จุ ดอ่ อน จ าเป็ น ต้ องได้ รั บการพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น โดยประเด็ นที่ เป็ นจุ ดอ่ อน ได้ แก่
ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงควรพิจารณา
เพิ่มจานวนศูนย์บริการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล
และเครือข่ายสาหรับการให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวกและรวดเร็ ว ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ดาเนินการจั ดทามาตรฐานศูนย์บริ การข้ อมูลส าหรั บ
นักท่องเที่ยวไว้แล้ว รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมภาษาจีนให้กับอาสาสมัครนักท่องเที่ยว (แผนภูมิที่ 3.1-23)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-39

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-23 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
พึงพอใจ
คาดหวัง

First visit

ภาพรวม

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

82.2%
78.8%

80.8%
80.2%

81.4%
79.6%

ความสะดวกในการเข้าถึง

82.4%
79.4%

81.8%
79.8%

82.0%
79.6%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

82.4%
79.2%

81.0%
80.4%

81.6%
80.0%

การให้ความช่วยเหลือ

82.4%
79.4%

80.8%
80.2%

81.4%
80.0%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

81.2%
79.0%

79.6%
79.6%

80.2%
79.4%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(3) สนามกอล์ฟ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(ร้อยละ 81.0) เป็นประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวประเภทเดียวที่ความพึงพอใจต่ากว่าความคาดหวัง
(ร้ อยละ 82.6) ทั้งนี้ เนื่ องจากยั งมีปั ญหาในหลายๆ ด้ าน เช่น จานวนสนามไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลา
ในการรอคอย การใช้ ภาษาในการสื่ อสาร เป็ นต้ น ดั งนั้ นภาคเอกชนที่ ประกอบธุ รกิ จสนามกอล์ ฟ
จาเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้น (แผนภูมิที่ 3.1-24)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-40

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-24 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ สนามกอล์ ฟ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามกอล์ฟ
พึงพอใจ

ภาพรวม

Revisit

First visit

คาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

81.6%
80.4%

80.6%
84.0%

81.0%
82.6%

ความปลอดภัย

81.6%
80.4%

81.2%
84.2%

81.4%
82.6%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

81.6%
80.4%

81.0%
83.6%

81.4%
82.4%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

81.6%
79.6%

80.4%
83.6%

81.0%
82.0%

ความสะดวกในการเข้าถึง

81.0%
80.2%

81.2%
83.6%

80.8%
81.8%

จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ

80.8%
79.6%

79.8%
81.8%

80.2%
81.0%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

81.0%
80.0%

77.6%
81.0%

79.2%
80.6%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(4) รถโดยสารสาธารณะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ร้อยละ 80.2) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 79.2) เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดราคา
ที่เป็ นมาตรฐานส าหรั บรถสาธารณะบางประเภท เช่น รถตุ๊ กตุ๊ก รถมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง รถสองแถว
เป็นต้น ซึ่งรถโดยสารสาธารณะเหล่านี้มักจะเรียกค่าโดยสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สูงกว่าปกติ
และรถแท็กซี่ บางคั น ไม่ ใช้มิเตอร์ ทาให้ นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติถู กเอารั ดเอาเปรี ยบมาโดยตลอด
ขาดการแก้ไขปรับปรุง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งหาทางแก้ไข ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก
ได้เปิดสายด่วน 1584 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจไม่ทราบบริการดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาตารวจท่องเที่ยวได้ร่วมกับ
ผู้ แทนการท่าอากาศยาน กรมการขนส่ งทางบก กระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬา กองทัพภาคที่ 1
และตัวแทนผู้ประกอบการรถแท็กซี่ กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยด าเนิ น การกวดขั นจั บ กุ มอย่ างต่ อเนื่ อง มี การประชาสั มพั นธ์ ให้ นั กท่ องเที่ ยวทราบถึ งวิ ธี การ
และขั้นตอนในการโดยสารรถแท็กซี่ จัดทาระบบเชื่อมโยงการจับกุมจากทุกหน่วยงานให้เป็นปั จจุบัน
เพื่อให้ทราบการกระทาความผิดซ้าซากต่อเนื่องในการเพิ่มบทลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป (แผนภูมิ
ที่ 3.1-25)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-41

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-25 ความคาดหวังและความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ยวชาวต่า งชาติต่ อ รถโดยสาร
สาธารณะ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการรถโดยสารสาธารณะ
พึงพอใจ
คาดหวัง

First visit

ภาพรวม

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

80.6%
78.0%

80.0%
79.0%

80.2%
79.2%

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ

81.2%
77.6%

81.0%
79.0%

81.0%
78.8%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

80.2%
77.6%

79.4%
78.4%

79.8%
78.6%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

79.8%
78.8%

79.6%
79.8%

79.4%
79.6%

ความปลอดภัย

79.2%
76.4%

78.6%
78.4%

79.0%
78.2%

ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย

79.2%
75.0%

78.0%
77.2%

78.6%
77.0%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

76.4%
73.8%

75.6%
75.8%

76.0%
75.8%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(5) ห้องน้าสาธารณะ เป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามความสาคัญ ทั้งจากหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จึงมักปรากฏให้เห็น
ว่ามีห้องน้าสาธารณะค่อนข้างน้อยในแหล่งท่องเที่ยว และสกปรก ทั้งที่ห้องน้าสาธารณะเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับการท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการห้องน้า
สาธารณะในระดั บพึ งพอใจมาก (ร้ อยละ 74.6) และสู งกว่าความคาดหวังเล็ กน้ อย (ร้อยละ 74.4)
แต่ ค ะแนนความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งต่ า โดยสิ่ ง ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ น ได้ แ ก่ ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
และความสะอาด ดังนั้นกรมการท่องเที่ยวจึงควรร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกระตุ้นให้แหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการด้านการท่องเที่ยว
ต่างๆ เห็ นถึงความส าคั ญของการจั ดให้ มี บริ การห้ องน้ าสาธารณะที่ มีคุ ณภาพและเพี ยงพอรวมทั้ ง
การส่งเสริมและสนับสนุ นการสร้ างห้ องน้าสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการดูแลรักษาความสะอาด
โดยควรมีทั้งมาตรการบังคับและมาตรการส่งเสริมควบคู่กันไป ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวและกระทรวง
สาธารณสุขได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานห้องน้าสาธารณะไว้แล้ว (แผนภูมิที่ 3.1-26)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-42

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-26 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อห้องน้าสาธารณะ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อห้องน้าสาธารณะ
พึงพอใจ

ภาพรวม

Revisit

First visit

คาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

75.4%
72.4%

73.8%
76.8%

74.6%
74.4%

ความสะดวกในการเข้าถึง

77.6%
73.6%

75.2%
77.8%

76.6%
75.6%

ความสะอาด

74.0%
71.2%

72.0%
76.6%

73.2%
73.8%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

6. ผลการเปรียบเทียบบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไปมาล่าสุด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว นมากเห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย
ในภาพรวมดีกว่าประเทศอื่นๆ ที่ไปมาล่าสุด จาก 19 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 44.4 เห็นว่า การให้บริการของไทยในภาพรวมดีกว่าประเทศอื่นๆ
ที่ไปมาล่าสุด ในขณะที่ร้อยละ 16.6 เห็นว่าการให้บริการของไทยในภาพรวมด้อยกว่าประเทศอื่นๆ
ที่ไปมาล่าสุด โดยบริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น เห็นว่าไทยดีกว่าในสั ดส่ ว น
มากที่สุด (ร้อยละ 71.1) และด้านห้องน้าสาธารณะเห็นว่าไทยด้อยกว่าในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
29.6) จากผลการประเมินดังกล่าวแม้จะแสดงให้เห็นว่าบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยภาพรวมยังดีกว่าหลายประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม
หากประเทศไทยจะพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพและสามารถดึ ง ดู ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยในระยะยาว จาเป็นต้องพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง (แผนภูมิที่ 3.1-27)
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แผนภูมิที่ 3.1-27 ผลการเปรียบเทียบบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปมาล่าสุดจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
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7. ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
7.1 ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า/ปัจจัยที่ทาให้กลับมา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.6) มีความประทับใจในการมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในครั้งนี้ โดยจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ภายใน 3 ปีข้างหน้า และมีแนวโน้ม
ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 51.6 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 65.5 และ ร้อยละ 66.6 ในปี 2558
และปี 2559 ตามลาดับ โดยปัจจัยที่ดึงดูดให้กลับมา 3 อันดับแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ได้แก่
แหล่งท่องเที่ยว/ สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีหลากหลายและสวยงาม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด (ร้อยละ 66.6) อาหารซึ่งมีหลากหลายและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ (ร้อยละ 57.4)
และมีสิ น ค้า ให้ เลื อกซื้อได้ห ลากหลายทั้งประเภท Brand name และสิ นค้า OTOP ซึ่งเป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยว มีห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าหลายแห่งให้เลือกใช้บริการ (ร้อยละ 46.0) (แผนภูมิ
ที่ 3.1-28) ดังนั้นประเทศไทยจาเป็นต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
เหล่านี้ให้ได้มาตรฐานอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อรักษาปัจจัยดึงดูดเหล่ านี้ให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้บางส่ว น
(ร้ อยละ 30.9) ที่ไม่แน่ ใจว่า จะกลั บ มาอี ก และร้อยละ 2.5 ที่ไม่กลั บมา เนื่องจากหลายสาเหตุ
เช่น ต้องการไปท่องเที่ยวประเทศอื่นบ้าง ความไม่ปลอดภัย ผู้ประกอบการบางรายขาดความซื่อสัตย์
เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ถูกหลอกลวง เป็นต้น จึงไม่อยากกลับมาอีก
แผนภูมิที่ 3.1-28 การกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ใน 3 ปี ข้ า งหน้ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ และปั จ จั ย ที่ ทาให้ ก ลั บ มา ระหว่ า งปี 2557-2559

การจะกลับมาประเทศไทยอีกใน 3 ปี ข้างหน้า

65.5%

51.6%

กลับมา

ไม่แน่ใจ

24.9%

ไม่กลับมา

20.9%
0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

2559

2558

2557

68.0%

66.6%

30.9%

31.8%
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แผนภูมิที่ 3.1-28 การกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ใน 3 ปี ข้ า งหน้ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ และปั จ จั ย ที่ ทาให้ ก ลั บ มา ระหว่ า งปี 2557-2559 (ต่ อ )

ปัจจัยที่ส่งผลให้กลับมาประเทศไทยอีกใน 3 ปี ข้างหน้า
2557

แหล่งท่องเที่ยว /สถานที่ท่องเที่ยว

51.3%

อาหาร

52.3%

24.8%

25.5%

23.3%

23.1%

20.7%

19.5%

17.9%

ความปลอดภัย
การเล่นกีฬา

8.6%

10.2%

6.7%

8.3%

8.6%

8.4%

8.1%

8.3%

5.3%

14.5%

ภาพลักษณ์ของประเทศ

13.2%

11.8%

13.5%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

46.0%

19.3%

20.1%

การใช้ชีวิตยามค่าคืน

57.4%

44.0%

18.0%

ราคาสินค้าเหมาะสมราคาถูก

66.6%

51.9%

31.9%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

59.6%

39.1%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

กิจกรรมผจญภัย

2559

2558

0.0%

3.8%

4.7%

บริการด้านการแพทย์ / บริการด้านสุขภาพ

3.3%

5.5%

3.6%

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0%

1.9%

1.3%

อื่นๆ

0.0%
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7.2 การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะชักชวนเพื่อน/ญาติ/
คนรู้ จั ก ให้มาท่องเที่ย วประเทศไทย การบอกต่อเป็นสื่ อประชาสั มพันธ์ที่ดี ที่สุ ดโดยไม่ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ าย โดยจากการส ารวจครั้ งนี้ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.0)
จะชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงาม มีอาหารอร่อย และผู้คนเป็นมิตร ในขณะที่มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.0) ที่จะไม่แนะนา
เนื่ องจากไม่ป ระทับ ใจเพราะถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผู้ประกอบการบางราย (แผนภูมิที่ 3.1-29)
ซึ่งนั บ ว่าเป็ น โอกาสที่ดีสาหรั บประเทศไทยในการประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยวผ่ านนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ย วประเทศไทย โดยนอกเหนือจากการสร้างความประทับใจในบริการแล้ว สิ่งส าคัญ
ที่ควรดาเนินการ คือ การประชาสัมพันธ์ให้นักท่ องเที่ยวได้รับทราบเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง กิ จ กรรมและประเพณี ต่ า งๆ ของประเทศไทย
โดยการประชาสั มพัน ธ์ในแหล่ งท่องเที่ยวส าคัญๆ เพื่อให้ ทราบว่า ประเทศไทยมีแหล่ งท่อ งเที่ ย ว
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ อะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนากลับไปแนะนา
บอกต่อแล้วยังสามารถช่วยดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวซ้าอีกในอนาคต
แผนภูมิที่ 3.1-29 การชักชวนเพื่ อน/ญาติ/ คนรู้จั กให้มาท่อ งเที่ ยวประเทศไทยของนักท่ องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ระหว่า งปี 2557-2559

ปี 2558

ปี 2557
ไม่ชักชวน,
2.0%

ไม่ชักชวน,
1.0%

ชักชวน ,
89.1%
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ชักชวน ,
98.0%
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ไม่ชักชวน,
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ชักชวน ,
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8. ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วได้ประสบปัญหาต่างๆ
หลายอย่าง จึงต้องการให้มีการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1 บริการตรวจคนเข้าเมือง
(1) ปรับปรุงขัน้ ตอนการทางานให้รวดเร็ว
(2) เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการในช่วงที่มีผู้โดยสารจานวนมาก
(3) ควรสื่อสารได้หลายภาษา เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
8.2 สนามบิน
(1) ควรมีจุดให้บริการ wifi และให้เพียงพอกับจานวนผู้ใช้บริการ
(2) ควรมีป้ายบอกทางหลายภาษา เช่น จีน เป็นต้น
(3) เจ้าหน้าที่ควรพูด/ฟังภาษาอังกฤษได้
(4) ควรมีรถโดยสารสาธารณะให้บริการ
8.3 รถโดยสารสาธารณะ
(1) ควรควบคุมให้รถแท็กซี่กดมิเตอร์
(2) ควรควบคุมความปลอดภัยทั้งสภาพรถและคนขับรถ
(3) ควรให้พนักงานขับรถมีความรู้ภาษาอังกฤษ
8.4 สถานพักแรม
(1) พนักงานที่ให้บริการควรมีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
(2) ควรมีบริการ wifi
(3) ควรทาความสะอาดห้องพักสม่าเสมอ
8.5 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(1) ควรควบคมุคุณภาพอาหาร
(2) ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว
(3) ควรเพิ่มจานวนร้านอาหารฮาลาล
8.6 แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
(1) ต้องการชายหาดที่สะอาด
(2) ชายหาดควรมีความปลอดภัยไม่ควรมีสุนัขหรือลิง
8.7 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(1) ควรมี wifi
(2) ควรมีคาอธิบายหลายภาษา
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

8.8 กิจกรรมผจญภัย
(1) พนักงานที่ให้บริการควรเข้าใจภาษาอังกฤษ
(2) ควรกาหนดราคาค่าบริการให้ชัดเจน
8.9 บริการเชิงสุขภาพ
(1) ควรดูแลสถานที่ให้บริการให้สะอาด
(2) พนักงานควรสื่อสารได้หลายภาษา
8.10 บริษัทนาเที่ยว
(1) ควรพอไปสถานที่ที่มีความปลอดภัย
(2) ไม่ควรพาไปซื้อสินค้าหากลูกค้าไม่ต้องการ
(3) ควรคิดค่าบริการตามจริง
8.11 ห้องน้าสาธารณะ
(1) ควรทาความสะอาดสม่าเสมอ
(2) ควรมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สบู่ กระดาษชาระ เป็นต้น
8.12 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
(1) เจ้าหน้าที่ควรพูด/ฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างน้อย
(2) ควรให้คาแนะนาที่เหมาะสม
8.13 ความปลอดภัย
(1) ไม่ควรปล่อยให้มีสุนัขวิ่งเล่นตามชายหาด
(2) ไม่ควรปล่อยให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าและวิ่งสวนเลน
(3) ควรมีกล้อง CCTV ตามแหล่งท่องเที่ยว
8.14 แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว
(1) ควรมีแอปพลิเคชันที่ได้มาตรฐาน
(2) ใช้งานง่าย

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.1-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร
2) ความซื่อสัตย์

จุดอ่อน
1) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร

2. สนามบิน

1) ความปลอดภัย

3. แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเล
และชายหาด

1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) มีร้านขายอาหาร
ที่หลากหลาย
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) มีร้านขายสินค้า
ที่หลากหลาย
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) ความสะอาดและ
สิ่งอานวยความสะดวก
7) ความสะดวกสบาย
1) การให้บริการ wifi
1) ชายหาดสกปรก
และอินเทอร์เน็ต
2) ไม่มีห้องน้าสาธารณะ

1) ความสวยงาม
2) ความหลากหลาย
3) ความสะดวกในการ
เข้าถึง
4) ความปลอดภัย
1) ความสะดวก
1) การให้บริการ wifi
ในการเข้าถึง
และอินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
2) สภาพภายในสถาน
3) ประสิทธิภาพ
ที่พัก
ในการให้บริการ
3) การใช้ภาษา
4) สิ่งอานวยความสะดวก
ในการสื่อสาร
ต่างๆ
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ

4. สถานที่พักแรม

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
1) ไม่สามารถสื่อสาร
กับชาวต่างชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) บางคนไม่เป็นมิตร ไม่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
1) กระบวนการให้บริการล่าช้า
ต้องรอคิวนาน
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจานวนน้อย
3) ไม่สะดวกในการเดินทาง

1) ต้องเสียค่าบริการ wifi
2) ที่ตั้งอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว
3) ไม่สามารถสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สิ่งอานวยความสะดวกมีน้อย
5) อาหารไม่สะอาด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.1-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
5. การซื้อสินค้า
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ wifi
1) ราคาสินค้ามีความแตกต่างกัน
และของที่ระลึก
ของประเภทร้านค้า
และอินเทอร์เน็ต
ในสินค้าชนิดเดียวกัน
2) ความสะดวก
2) การใช้ภาษาใน
2) ผู้ขายบางรายไม่ซื่อสัตย์
ในการเข้าถึง
การติดต่อสื่อสาร
ขายของไม่มีคุณภาพ
3) ความเหมาะสม
3) ไม่สามารถสื่อสาร
ของราคาสินค้า
กับชาวต่างชาติ
4) ความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) คุณภาพสินค้า
6) ความสะดวกในการหาซื้อ
7) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
8) ความหลากหลาย
ของประเภทสินค้า
6. ภัตตาคาร/
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ wifi
1) คิดราคาอาหารแพงกว่าปกติ
ร้านอาหาร
ของประเภทภัตตาคาร/ และอินเทอร์เน็ต
2) อาหารที่สั่งไม่ได้ตามที่ต้องการ
ร้านอาหาร
2) สภาพภายใน
3) ไม่สามารถสื่อสาร
2) ความสะดวก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
กับชาวต่างชาติ
ในการเข้าถึง
3) การใช้ภาษาใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสาร
4) สภาพร้านไม่สะอาด
4) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
5) คุณภาพของอาหาร
6) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
7. บริการเชิงสุขภาพ 1) ความสะดวกในการเข้าถึง 1) การให้บริการ wifi
1) วิธีการนวดแตกต่างกัน
(สปาและนวด
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
ในแต่ละสถานที่
แผนไทย)
ในการให้บริการ
2) การใช้ภาษา
2) ไม่สามารถสื่อสาร
3) ความปลอดภัย
ในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติอย่างมี
4) ความเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
ของอัตราค่าบริการ
3) สถานบริการขนาดเล็กไม่มี
5) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
บริการ wifi
ความสะดวก
4) มีการขายบริการแอบแฝง
6) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
7) สภาพภายในสถานบริการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 3.1-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
8. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม
1) การให้บริการ wifi
1) ต้องเสียค่าเข้าชมแพง
ทางประวัติศาสตร์ 2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
2) เจ้าหน้าที่ให้คาอธิบายไม่ชัดเจน
3) ความสะดวก
3) มีการใช้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
ในการเข้าถึง
มาใช้ในโบราณสถาน ทาให้ดูไม่
4) ความปลอดภัย
เป็นของเก่า
9. มัคคุเทศก์
1) ความซื่อสัตย์
1) มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
และบริการในแหล่งท่องเที่ยวน้อย
ท่องเที่ยว
ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
3) การใช้ภาษา
2) ไม่สามารถสื่อสาร
ในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ
4) ความเป็นมิตร
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. สนามกอล์ฟ
1) ความเหมาะสม
1) ต้องเสียเวลารอในการไปใช้บริกร
ของอัตราค่าบริการ
2) บุคลากรไม่เพียงพอ
2) ความปลอดภัย
ในการให้บริการ
3) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ไม่สามารถสื่อสารกับ
4) จานวนสนามกอล์ฟ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ให้บริการ
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
11. ความปลอดภัย
1) การให้ข้อมูลสัญญาณ 1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เตือนภัย
มีน้อย
2) การติดตั้งกล้อง CCTV 2) การแจ้งความร้องทุกข์ค่อนข้าง
ในแหล่งท่องเที่ยว
ยุ่งยาก
3) จานวนเจ้าหน้าที่รักษา 3) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสื่อสาร
ความปลอดภัย
กับชาวต่างชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) บริเวณที่มีความเสี่ยง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
5) มีสุนัขจรจัดจานวนมาก
12. บริษัทนาเที่ยว
1) ความเหมาะสม
1) ประสิทธิภาพบุคลากร
ของอัตราค่าบริการ
ในการให้บริการต่างๆ
2) การใช้ภาษา
2) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.1-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
3) ประสิทธิภาพ
3) ขาดการให้คาแนะนาในเรื่อง
ในการให้บริการ
สาคัญๆ
4) ความหลากหลาย
13. รถโดยสาร
1) การใช้ภาษา
1) บุคลากรที่ให้บริการบางคน
สาธารณะ
ในการติดต่อสื่อสาร
ไม่ซื่อสัตย์
2) ความปลอดภัย
2) บุคลากรไม่เข้าใจภาษา
3) ความสะอาดและความ
ในการสื่อสาร
สะดวกสบาย
3) กระบวนการให้บริการ
4) ประสิทธิภาพ
ขณะเดินทาง มีการให้ผู้โดยสาร
ในการให้บริการ
ลงจากรถก่อนถึงจุดหมาย
5) ความเหมาะสม
4) แท็กซี่ไม่ใช้มิเตอร์
ของอัตราค่าบริการ
5) หาสถานีขนส่งผู้โดยสารยาก
6) ความสะดวกในการเข้าถึง
14. บริการตรวจคน 1) การใช้ภาษา
1) เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจภาษาที่พูด
เข้าเมือง
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ต้องรอคิวนาน
2) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
3) ความสะดวกสบาย
4) ความเป็นมิตร
ของเจ้าหน้าที่
15. กิจกรรมผจญภัย 1) ความน่าตื่นเต้น
1) การใช้ภาษา
1) เครื่องเล่นค่อนข้างอันตราย
2) ความหลากหลาย
ในการติดต่อสื่อสาร
บางเครื่องเก่ามาก
ในการให้บริการ
2) ความปลอดภัย
2) ขาดการแนะนาวิธีใช้เครื่องเล่น
3) ความสะดวก
3) ประสิทธิภาพ
ต่างๆ
ในการเข้าถึง
ในการให้บริการ
4) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
16. แหล่งท่องเที่ยว 1) ความสวยงาม
1) การให้บริการ wifi
1) ที่ตั้งค่อนข้างเปลี่ยว อาจจะ
เชิงนิเวศ
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
ถูกจี้ปล้นได้
3) ความปลอดภัย
2) ความสะดวก
2) ไม่มีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ความรู้
ในการเข้าถึง
17. ห้องน้าสาธารณะ 1) ความสะอาด
1) ไม่มีป้ายและค่อนข้างหายาก
2) ความสะดวกในการเข้าถึง 2) ค่อนข้างสกปรก
3) อุปกรณ์บางอย่างชารุดใช้งาน
ไม่ได้
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ตารางที่ 3.1-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
4) ไม่มีกระดาษชาระ
5) บางแห่งไม่เปิดให้บริการ
6) ไม่มีข้อแนะนาเป็น
ภาษาต่างประเทศในห้องน้า
สาธารณะ
18. ศูนย์บริการ
1) การใช้ภาษา
1) ไม่สามารถสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยว
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ประสิทธิภาพ
2) บุคลากรให้คาแนะนาไม่ชัดเจน
ในการให้บริการ
3) ข้อมูลมีไม่เพียงพอ
3) การให้ความช่วยเหลือ
4) ความสะดวกในการเข้าถึง
19. แอปพลิเคชัน
1) ความสะดวกในการใช้ 1) ความสะดวก/ง่ายต่อการใช้งาน
สาหรับการ
บริการ
2) ความถูกต้องข้อมูล
เดินทางท่องเที่ยว 2) ความน่าเชื่อถือ
ในประเทศไทย
ของข้อมูล
3) การใช้ประโยชน์
ของข้อมูล
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ส่วนที่ 3.2
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
จากสถิ ติ นั ก ท่ อ งเที่ ย วของกรมการท่ อ งเที่ ย วในปี พ.ศ. 2558 (มกราคมถึ ง พฤศจิ ก ายน)
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน 26.91 ล้านคน เพิ่มจากปี 2557 ที่มีจานวน 24.8 ล้านคน
นักท่องเที่ยวเหล่านี้กระจายตัวไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดย 10 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ สงขลา
พระนครศรีอยุธยา พังงา และสมุทรปราการ ผลการสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพื้นที่ 10 จังหวัด จานวน 3,025 ราย พบว่า
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 53.8 ต่อ ร้อยละ 46.2) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด
(ร้อยละ 48.7) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.2) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพที่
หลากหลาย โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 33.4) และมีรายได้ต่อปี อยู่ ใน
ระดับ น้ อยกว่ า 20,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ มากที่สุ ด (ร้อยละ 34.2) รองลงไปเป็น กลุ่ ม ที่มี ร ายได้
ปานกลาง ระหว่าง 20,000-40,00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 34.0) ที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีรายได้อยู่ใน
เกณฑ์สูงตั้งแต่ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 31.8) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55.9) เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชีย มีการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 2.56 ครั้งต่อปี
จ านวนวั น พั ก เฉลี่ ย 11.06 วั น ส าหรั บ การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ใช้ ก ารเดิ น ทาง
ทางอากาศมากที่สุด (ร้อยละ 89.9) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.9) มีการจัดการเดินทางด้วยตัวเอง ลักษณะ
การซื้อบริการท่องเที่ยวเป็นการซื้อบริการทางออนไลน์มากที่สุดถึง ร้อยละ 96.4 โดยมีทั้งการติดต่อ
สถานที่พักแรม การเดินทางและการเข้าชมสถานที่ต่างๆ มีผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย 4.36 คน ส่วนใหญ่
มากับครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน นักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 85.9 ที่มาประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การพักผ่อนในวันหยุด ปัจจัยสาคัญที่เลือกมาประเทศไทย คือ สถานที่
ท่องเที่ย ว อาหาร และการซื้อสิ น ค้ าและของที่ร ะลึ ก กิจกรรมที่เข้ าร่ว มมากที่ สุ ดระหว่า งพ านั ก
อยู่ในประเทศไทย คือ การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก และการท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด สื่ อที่ใช้ในการหาข้อมู ล ท่องเที่ยวมากที่สุ ดคือ เว็ปไซต์ ด้านการท่องเที่ยว
(ร้อยละ 65.1) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)สอดคล้องกับผลสารวจสถิติของประเทศ และแสดง
ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยรวมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวัยทางาน
ฐานะการเงินระดับต้นถึงปานกลาง เป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่ อออนไลน์เป็นหลัก และสนใจในเรื่อง
อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทะเลและชายหาด ทั้งยังนิยมซื้อสินค้าและของที่ระลึก ซึ่งน่าจะเป็น
ช่องทางในการผลิตสินค้าสาหรับขายเป็นของที่ระลึกได้เพิ่มขึ้น
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2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ในแต่ละจังหวัด ดังกล่าว พบว่า ทุกจังหวัด มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศพบว่า มี 5 จังหวัด มีคะแนนความพึงพอใจ
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่ 5 จังหวัดมีค่าความพึงพอใจสูงกว่าอัตราความพึงพอใจเฉลี่ย
ของประเทศ แต่ก็ไม่มากนัก (แผนภูมิที่ 3.2-1) แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ส าคั ญ ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นั้ น โดยรวมยั ง ไม่ ไ ด้ มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ย วที่ดี กว่ า ของจั งหวั ด อื่น ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งในจานวนนี้ มี เ พีย ง 2 จังหวัดเท่ า นั้ น
ที่มีบริการด้านการท่องเที่ยวมีความโดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างมาก คือ พังงาและภูเก็ต
ในขณะที่ มี 5 จั ง หวั ด ที่ ค ะแนนความพึ ง พอใจต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเท ศ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ของอย่างน้อย 5 จังหวัด
ใน 10 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
ไปสู่ ระดั บความพึ งพอใจอย่ างมาก เพื่ อไปสู่ การเป็ นแหล่ ง ท่ องเที่ ยวเชิ งคุ ณภาพ ตามยุ ทธศาสตร์
การท่ องเที่ ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่ งมี วิ สั ยทั ศน์ “วางฐานการพั ฒนาและส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว
ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน”
แผนภูมิที่ 3.2-1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในภาพรวมของ 10 จังหวัดที่เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวหลัก
ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ภาพรวมประเทศ
ภาพรวมจังหวัด
พังงา
ภูเก็ต
ชลบุรี
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา
สงขลา
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร

86.6%
86.2%
88.6%
87.8%
87.6%
87.0%
86.8%
85.6%
85.2%
85.0%
84.2%
84.2%
0.0%
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3. ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละจังหวัด (แผนภาพที่ 3.2-2)
“การบริการเชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะลและชายหาด” เป็น 2 ใน 5 ประเด็น
ที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด จากการสารวจภาพรวมใน 10 จังหวัด พบว่า การบริการเชิงสุขภาพ
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะลและชายหาดเป็ น 2 ใน 5 ประเด็ น ที่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจสู งสุ ด
รองลงมา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศ และประชาชนสอดคล้อง
กับ ภาพรวมของประเทศที่ “การบริ การเชิงสุ ขภาพ และแหล่ งท่องเที่ยวทางทะลและชายหาด”
เป็นประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด และเป็นจุดแข็งของทุกจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว
สาคัญที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ จาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้
ในขณะที่ ป ระเด็ น อื่ น ๆ ที่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรกของแต่ ล ะจั ง หวั ด
แตกต่างกัน เช่น ในกรณีของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในภาคใต้
ประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจ 1 ใน 5 ได้ แ ก่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเลและชายหาด ได้ แ ก่
สุ ราษฎร์ ธานี ภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยเป็นที่สั งเกตว่ามี 1 จังหวัดที่มีทะเลและชายหาด แต่แหล่ ง
ท่ องเที่ ยวด้ านทะเลและชายหาด กลั บไม่ เป็ น 1 ใน 5 ประเด็ นที่ มี ความพึ งพอใจสู งสุ ด ได้ แก่ ชลบุรี
แสดงให้เห็นว่าทะเลและชายหาด ยังไม่มีความโดดเด่นมากนักในจังหวัดนี้
นอกจากนี้ ยั งพบว่า แหล่ งท่องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์ ของหลายจังหวั ดมี ความโดดเด่ น
โดยมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 1 ใน 5 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สงขลา
เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ที่ น่ า สนใจหลายแห่ ง ดั ง นั้ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของชาวต่างชาติ และสามารถช่วยกระจายนักท่ องเที่ยวไปสู่ แหล่ งท่ องเที่ยวอื่นๆ โดยเฉพาะแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นทางด้านทะเลและชายหาด
ในด้ า นการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก (Shopping) ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ใช้ประกอบการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย นั้น เป็นที่น่าสังเกตว่ากลับไม่ติด 1 ใน 5 ที่มีคะแนน
ความพึงพอใจสู งสุ ด ในขณะที่ การซื้ อสิ นค้ าและของที่ระลึ ก เป็ นแนวทางส าคั ญในการสร้ างรายได้
จากการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงจาเป็นที่จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญเหล่านี้จะต้องปรับปรุงและพัฒนาสิ นค้ า
ที่มีความโดดเด่นเป็ นเอกลั กษณ์ของท้องถิ่น นอกจากนี้ ราคาขายและการให้ บริการ ที่พบว่ายังเป็น
จุดอ่อน เนื่องจากประเด็นเหล่านี้คะแนนความพึงพอใจยังไม่มากนัก
ในด้ านบริ การเชิ งสุ ขภาพซึ่ งเป็ นบริ การเป้ าหมายที่ จะส่ งเสริ มและพั ฒ นาตามที่ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 นั้น ได้มีความโดดเด่นในจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญเหล่านี้
มากขึ้น โดยมีกรุงเทพมหานคร สงขลา พระนครศรีอยุธยา กระบี่ ภูเก็ต และสมุทรปราการ ที่บริการ
เชิงสุขภาพเป็น 1 ใน 5 ของประเด็นที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงสุด ในขณะที่บริการด้านภัตตาคาร/
ร้ า นอาหาร กลั บ ไม่ พ บว่ า มี ค ะแนนความพึ ง พอใจติ ด 1 ใน 5 ที่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
ใน 10 จังหวัด ที่สารวจ ขณะที่กิจกรรมผจญภัยได้รับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในจั งหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุทรปราการ และชลบุรี ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายในการสร้ าง
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเหล่านี้
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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4. ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละจังหวัด (แผนภูมิที่ 3.2-3)
“ห้องนาสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด จากการสารวจ
ใน10 จังหวัด พบว่า ทั้ง 10 จังหวัด “ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจ
ต่าสุ ด สอดคล้ องกับภาพรวมของประเทศที่ “ห้ องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนน
ความพึ ง พอใจต่ าสุ ด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า “ห้ อ งน้ าสาธารณะ” ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถใช้ บ ริ ก าร
ตามแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่อื่นๆ เป็นจุดอ่อนสาคัญของทุกจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญที่สุด
10 อันดับแรกของประเทศ เนื่องจากมีน้อย หายาก และสกปรก จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
“รถโดยสารสาธารณะ” ซึง่ เป็นบริการพื้นฐานสาคัญสาหรับนักท่องเที่ยว นั้น พบว่าเป็น 1 ใน 5
ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุดของจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ชลบุ รี เชี ย งใหม่ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สุ ร าษฎร์ ธ านี ภู เ ก็ ต และสมุ ท รปราการ เนื่ อ งจากปั ญ หา
ความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
“ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ได้รั บข้อแนะน าด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการช่วยเหลื อในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ นั้น พบว่า ในปีนี้
มี คะแนนความพึ งพอใจเพิ่ มขึ้ น จากคะแนนต่ าสุ ดมาอยู่ ในระดั บปานกลาง ซึ่ งก็ ยั งจ าเป็ นต้ องมี
การปรับปรุงต่อไป โดยเฉพาะในด้านจานวนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ความพร้อมในด้านการให้บริการ
และการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
“แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในหลายจังหวัด แต่จากการส ารวจ
ความพึงพอใจพบว่าจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสาคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ สุราษฎ์ธานี และกระบี่
กลับพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากเท่านั้น แม้จะดีขึ้น
กว่าปีก่อน แต่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป ทั้งในด้านการให้บริการ wifi/internet และความปลอดภัย
5. การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว ใน 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลายๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่ งหากพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพอย่ า งมี ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ” แล้ ว
ในการปรับปรุ งและพัฒนาบริ การด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผล
การสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมาก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่น
ในด้านคุณภาพ หรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้
ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการปรับปรุ งและ
พัฒนาตามแนวทางที่กาหนดใน (ตารางที่ 3.2-1)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.2-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.2-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่

สมุทรปราการ

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธยา

สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

กระบี่

พังงา

สงขลา

ตารางที่ 3.2-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 10 จังหวัด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก

1. ประชาชน

×

×















×

2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก
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5. บริการเชิงสุขภาพ





















6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
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7. สนามบิน
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8. สถานที่พักแรม
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9. มัคคุเทศก์
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10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
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11. กิจกรรมผจญภัย
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12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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13. รถโดยสารสาธารณะ
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14. ห้องน้าสาธารณะ
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15. บริษัทนาเที่ยว
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16. ความปลอดภัย

×

×

×



×

×

×

×



×

17. แอปพลิเคชัน
ด้านการท่องเที่ยว

×

×





×

×

×





×

บริการด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
: จังหวัดเชียงใหม่ สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไมได้ประเมินแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
: จังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และพังงาไม่ได้ประเมินสนามบิน

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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ส่วนที่ 3.3
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในเชิ ง พื้ น ที่
โดยการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยการออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และตามยุทธศาสตร์
การท่ อ งเที่ ย วไทยปี พ.ศ. 2558-2560 กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ ก าหนดเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวทั้ง 5 เขตอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย
1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ล าพู น ล าปาง และพะเยา โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
และภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง ผ่านมาตรการการยกระดับวัฒนธรรม
และภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนาสู่ สิ น ค้ า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ให้ ค วามส าคั ญ
กับการพัฒนา และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์และวัฒนธรรมยกระดับและส่ งเสริม
การค้าการลงทุน อุ ตสาหกรรมการจั ด ประชุม และนิ ทรรศการทั้ งระดับชาติ และระดั บนานาชาติ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้า
จากต่างประเทศ
2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคี รีขันธ์
ชุมพร และระนอง โดยมีเป้ าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่ การท่องเที่ยวพักผ่ อนเพื่อสุขภาพชั้นนา
ของโลก ผ่านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ มครอบครัว
และผู้ สู ง อายุ มี แ นวทางการพั ฒ นา โดยยกระดั บ เป็ น เมื อ งพั ก ผ่ อ นเพื่ อ สุ ข ภาพระดั บ สากล
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพ ก าหนด
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เช่น เขตอุทยาน เกาะ ส่งเสริม
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด โดยมีเปัาหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากล
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเชื่ อ มโยงสู่ กั ม พู ช า และเวี ย ดนาม ผ่ า นมาตรการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี แ นวทางการพั ฒ นา โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ มื อ งพั ท ยาเป็ น Tourism &Sport City
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคานึงถึงชุมซนและสิ่งแวดล้อม
พั ฒ นาเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า ทางการเกษตรผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนสู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
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4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล
โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรม อันดามัน
ผ่ า นมาตรการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วระดั บ High-Class มี แ นวทางการพั ฒ นา
ได้แก่ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทียบเรือ
สาราญที่มีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มคุณค่าให้กับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารชุ ม ชน OTOP ให้ โ ดดเด่ น
และมีคุณค่า พัฒ นาเชื่อมโยงสิ น ค้ าทางการเกษตร ผลิ ตภัณฑ์ ชุ มชน สู่ ภ าคอุตสาหกรรมบริ ก าร
ท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแห่งวิถีชี วิต
อีส านใต้ร่ ว มสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูซา และเวียดนาม ผ่ านมาตรการการยกระดับ อารยธรรม
อีสานใต้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา
ได้ แ ก่ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสานใต้ร่วมสมัย
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภค
สินค้าจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารก าหนดเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม อี ก 3 เขต เพื่ อ ด าเนิ น
การวางแผนพัฒนา ในระยะต่อไป ได้แก่ (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง
(2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
โดยในส่วนของ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น าโขง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเลย
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึ งกาฬ มุ่งเน้นการพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยวตามล าน้าโขง
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมเทศกาล กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเทศกาลระดับสากล
และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมแข่ ง ขั น กี ฬ าทางน้ า รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการอ านวยความสะดวก
ในการตรวจลงตรา (VISA) และการผ่านแดน
ในงานศึ กษาวิ จั ยนี้ ได้ มี การส ารวจเขตพั ฒนาการท่ องเที่ ยวใน 6 เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
คื อ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนา เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนา
การท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง โดยเลือก
จังหวัดตัวแทนในแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี้ (ตารางที่ 3.3-1)
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ตารางที่ 3.3-1 จังหวัดตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดาเนินการสารวจ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดตัวแทน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เชียงราย และเชียงใหม่
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
นครราชสีมา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
ชลบุรี และตราด
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
สุโขทัย
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
มุกดาหาร
ผลการสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง 6 เขต จ านวน
2,385 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 53.1 ต่อ ร้อยละ 46.9) มีอายุอยู่
ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 41.0) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.0) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ขึ้น ไป ประกอบอาชีพที่ห ลากหลายโดยเป็นนักวิช าชีพ (Professional) มากที่สุ ด (ร้อยละ 28.1)
และมีรายได้ต่อปีอยู่ ระหว่าง 20,000-40,00 ดอลลาร์สหรัฐฯมากที่สุด (ร้อยละ 34.1) รองลงมาเป็น
กลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 33.2) ที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์
สู งตั้งแต่ 40,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ/ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 32.7) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประมาณ
ครึ่ ง หนึ่ ง (ร้ อ ยละ 53.1) เดิ น ทางมาจากภู มิ ภ าคเอเชี ย มี สั ญ ชาติ เ อเชี ย มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 52.5
รองลงไปเป็นยุโรป ร้อยละ 32.0 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนี้ ส่วนใหญ่
ออกท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 42.2) ระยะเวลาพักเฉลี่ย 15.63 วัน การเดินทางมาประเทศไทย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.9 ใช้การเดินทางทางอากาศ และมีถึงร้อยละ 77.4 ที่จัดการเดินทางด้วยตัวเอง
โดยใช้สื่อออนไลน์มากที่สุดถึง ร้อยละ 93.0 มีจานวนผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย 5.13 คน โดยผู้ร่วมเดินทาง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.7 เป็นครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน จุดประสงค์ในการเดินทางมาประเทศไทย
เน้นการพักผ่อนในวันหยุดเป็นหลัก (ร้อยละ 83.9) ปัจจัยที่เลือกมาเที่ยวประเทศไทยมาจาก สถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว การรั บ ประทานอาหาร และการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก กิ จ กรรมที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ในระหว่างอยู่ในประเทศไทยที่สาคัญ คือ การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การท่องเที่ย วทางทะเลและชายหาด สื่ อที่นักท่ องเที่ยวใช้ ในการหาข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ประเทศไทย
มากที่สุด คือ การบอกเล่าจากเพื่อนหรือญาติ(ร้อยละ 59.1) รองลงไปเป็นเว็บไซด์ด้านการท่องเที่ยว
(ร้อยละ 58.9) นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ ร้อยละ 65.7 ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท่องเที่ ยว
วิถีไทย โดยอาศัยสื่อหลักคือ โทรทัศน์ บริษัทนาเที่ยวและวิทยุ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.8) ซึ่งทุกเขตฯ มีระดับความพึงพอใจอย่างมาก (แผนภูมิที่ 3.3-1)
โดยนัก ท่อ งเที ่ย วมีค วามพึง พอใจมากที ่ส ุด ในเรื ่อ งการบริก ารเชิง สุข ภาพ และการบริก าร
ของมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 88.2 และ ร้อยละ 88.4 ตามลาดับ) ส่ว นที่นักท่องเที่ยวพอใจน้อยที่สุด
คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และห้องน้าสาธารณะ
ความโดดเด่ น ของการบริ ก ารเชิง สุ ข ภาพ เช่ น สปา การนวดแผนไทยนั้ น อยู่ ที่ อุ ป กรณ์
และสิ่ ง อ านวยความสะดวกมากที่ สุ ด (ความพึ ง พอใจร้ อ ยละ 89.0) รองลงมาเป็ น เรื่ อ ง
ความหลากหลายในการให้ บริ การ และสภาพภายในสถานบริการ ส่ ว นที่ยังมีความพึงพอใจน้อย
คือ การใช้ภาษาในการสื่ อสาร ส่วนความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์มากที่สุดเป็นเรื่ อง
ความเป็ น มิ ต ร และความรู้ เ กี่ ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ที่ พึ ง พอใจน้ อ ยลงมา คื อ ความซื่ อ สั ต ย์
และการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร ส าหรั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ปั ญ หาที่ พึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด
คือ การใช้ภาษาในการสื่อสาร รองลงมาเป็นความสะดวกในการเข้าถึง และการให้ความช่วยเหลือ
ในด้ า นห้ อ งน้ าสาธารณะ ส่ ว นที่ พ อใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ความสะอาด รองลงมาเป็ น ความสะดวก
ในการเข้าถึง
แผนภูมิที่ 3.3-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่อเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนกตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก

86.8%

ภาพรวม

อารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา)

89.8%

มรดกโลกด้านวัฒนธรรม (สุโขทัย)

88.0%

วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (มุกดาหาร)

87.6%

ฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ตราด)

87.0%

อารยธรรมล้านนา (เชียงราย เชียงใหม่)

86.0%

ฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

84.8%
0.0%
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โดยทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่ า งมาก โดยเขตฯ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้
(ร้ อ ยละ 89.8) สู ง กว่ า ความพึ ง พอใจโดยรวมของประเทศ (ร้ อ ยละ 86.6) ทั้ ง นี้ มี 2 เขตฯ
ที่มีความพึงพอใจต่ากว่าความพึงพอใจโดยรวมของประเทศ คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้ านนา และเขตพัฒ นาการท่อ งเที่ย วฝั่ ง ทะเลตะวั นตกที่ ความพึง พอใจต่าสุ ด (แผนภูมิที่ 3.3-1)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โดยรวมแล้ ว แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ยังจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บทั้ ง 6 เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า สิ่ ง ที่ โ ดดเด่ น ของเกื อ บทุ ก เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสิ่งที่ทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
มี จุ ด อ่ อ นตรงกั น ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ และศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวโดดเด่น
มากที่สุด ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ รองลงมา ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่วนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อื่นๆ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นค่อนข้างน้ อย
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคมจะต้องร่วมมือ
กันพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้แผนพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นจึงจะบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
3. ความพึงพอใจรายเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
3.1 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
555 ตั ว อย่ า ง เป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย (ร้ อ ยละ 56.4 และร้ อ ยละ 43.6 ตามล าดั บ )
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 42.7) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 25.2)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ มวิช าชีพ (Professional) ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้อยละ 35.0)
จบการศึกษาระดั บปริ ญญาตรี ขึ้ นไปเป็ นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 52.8) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ/ปี ใ นสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 63.6) มาจากหลากหลายภู มิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าค
เอเชียและยุโรป ในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 43.8 และร้อยละ 31.7 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน
ในวั น หยุ ด ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 84.7) กิ จ กรรม 5 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ร่ ว มสู ง สุ ด
ในการท่อ งเที ่ย วครั ้ง นี ้ ได้แ ก่ การรับ ประทานอาหารไทย (ร้อ ยละ 76.7) การท่ องเที่ ยว
ทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 71.8) การท่อ งเที่ย วเชิง นิเ วศ (ร้อ ยละ 40.1) และการใช้ชีวิตยามค่าคืน
(ร้อยละ 30.5) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนามี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง ผ่าน
มาตรการการยกระดั บ วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนาสู่ สิ น ค้ า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว
เซิ ง สร้ า งสรรค์ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา และส่ ง เสริ ม เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเ ชิ ง อนุ รั ก ษ์
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และวัฒนธรรมยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่น
และมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้ า หมายดั ง กล่ า ว เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจึ ง ต้ อ งพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก บริการเชิงสุขภาพ มัคคุเทศก์ ให้มีความโดดเด่น
ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น บริการรถโดยสารสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.0) ต่ากว่าระดับ
ความพึงพอใจภาพรวมประเทศ (ร้อยละ 86.6)
ในด้านความพึงพอใจต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศ าสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริ การเชิงสุขภาพ และมัคคุเทศก์ มีความโดดเด่น และได้รับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวมาก
โดยได้รับคะแนน ร้อยละ 85.4, 84.6, 85.8 และ 87.2 ตามลาดับ ซึ่งเป็นอัตราความพึงพอใจที่สูงขึ้น
กว่าปีก่อนมาก แสดงถึงการพัฒนาที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น คงมีเพียง การซื้อสินค้าและของที่ระลึกเท่านั้น
ที่ต้องปรับปรุง เพราะได้รับคงวามพึงพอใจเพียงร้อยละ 81.0 เท่านั้น จึงจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ
พัฒนาสินค้าและของทีร่ ะลึกในเขตนี้ให้มีคุณภาพโดดเด่นและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ในด้านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
เช่น สถานพักแรม (ร้อยละ 82.4) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (ร้อยละ 83.0) บริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 82.6)
กิจกรรมผจญภัย (ร้อยละ 81.8) บริการรถโดยสารสาธารณะ (ร้อยละ 79.6) เป็นต้น
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้องน้าสาธารณะ และความปลอดภัย นั้น พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน แต่ระดับคะแนน
ความพึงพอใจค่ อนข้า งต่ า (ร้ อยละ 78.4, 70.8 และ 83.2 ตามล าดับ) ซึ่งเป็นสิ่ งที่ต้องปรั บ ปรุ ง
โดยเร่งด่วน
โดยที่ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ถึ ง คุ ณ ภาพ/การให้ บ ริ ก าร
ของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี และเป็นสิ่งที่
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เพราะหมายถึ ง การที่ นั ก ท่ อ งเที่ ยว
จะกลับมาท่องเที่ยวซ้าอีกหรือไม่ รวมทั้งจะแนะนา/บอกต่อ ให้ญาติ /เพื่อน/คนรู้จัก มาท่ องเที่ยว
ในประเทศไทยหรือไม่ ดังนั้ น ในการพัฒ นาเขตพัฒ นาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาจึงต้องให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นหัวใจหลักของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
เข้าร่ ว มมากที่สุ ด แหล่ งท่องเที่ย วเชิงนิเวศที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตท้อ งถิ่น และกิจกรรมสร้างสรรค์
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บริการเชิงสุขภาพ เช่น นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการพัฒนามัคคุเทศก์ให้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
วิถีชีวิตท้องถิ่น และผลิ ตภัณฑ์ ที่ส ร้ างสรรค์จ ากภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่น เพื่อให้ ส ามารถสร้า งอรรถรส
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยพัฒนาบริการหลักเหล่านี้ ควบคู่ไปกับบริการอื่นๆ ไปสู่เป้าหมาย
ระดั บ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 84.1) โดยควรพั ฒ นาประเด็ น ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ นของทั้ ง
19 ประเภทบริการที่ประเมิน
3.2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (จังหวัดนครราชสีมา)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
250 ตัวอย่าง เป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 47.6 และร้อยละ 52.4 ตามลาดับ )
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 33.6) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 30.4)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ มวิ ช าชี พ (Professional) ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้ อยละ 28.0)
จบการศึกษาระดั บปริ ญญาตรี ขึ้ นไปเป็ นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 77.0) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 69.6) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคยุโรปและเอเชีย
ในสั ดส่ วนสู ง (ร้ อยละ 63.2 และ ร้ อยละ 20.8 ตามล าดั บ) มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั กผ่ อนในวั นหยุ ด
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 92.4) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสู งสุ ดในการท่องเที่ยว
ครั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ การรั บ ประทานอาหารไทย (ร้ อ ยละ 83.6) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ (ร้ อ ยละ 72.4)
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 54.8) กิจกรรมผจญภัย (ร้อยละ 49.6) และการซื้อสิ นค้า
และของที่ระลึก (ร้อยละ 34.8) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ มี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไ ปสู่
การท่องเที่ยวแห่ งวิถีชีวิต อีสานใต้ร่ว มสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูช า และเวียดนาม ผ่านมาตรการ
การยกระดับอารยธรรมอีสานใต้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มประเทศเพื่ อนบ้าน
พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสานใต้ร่วมสมัยส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอี ส านใต้ มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 89.8) และมี
ความพึงพอใจมากที่สุดอันดับ 1 ใน 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้านความพึ งพอใจต่ อ แหล่ ง ท่ องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
บริการเชิงสุขภาพ และมัคคุเทศก์ ควรมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายใน
การพั ฒ นาไปสู่ ก ารการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง วิ ถี ชี วิ ต อี ส านใต้ ร่ ว มสมั ย นั้ น พบว่ า การท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ และมั ค คุ เ ทศก์ ทั้ ง 2 ประเภทมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก
โดยในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและบริการเชิงสุขภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่านั้น
ส าหรั บ บริ การด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ พบว่า สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
รถโดยสารสาธารณะ มีระดับพึงพอใจมาก เท่านั้น ยกเว้นบริษัทนาเที่ยวที่มีความพึงพอใจอย่างมาก
ส าหรั บบริ การพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครั ฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนั กท่ องเที่ ยว
และห้ อ งน้ าสาธารณะนั้ น พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พึ ง พอใจมากเช่ น กั น ในขณะที่ ด้ า น
ความปลอดภัยมีความพึงพอใจอย่างมาก จึงจาเป็นต้องพัฒนาบริการเหล่านี้ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้นั้น
ยั งไม่โ ดดเด่น มากนั ก หากพิจ ารณาจากระดั บ ความพึง พอใจของนั ก ท่ องเที่ ยว นอกจากนี้ พ บว่ า
มี บ ริ ก ารที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ในการพั ฒ นาสู่ เ ป้ า หมายหลั ก และบริ ก ารอื่ น ๆ ทั้ ง เป็ น หน้ า ที่
ของภาครั ฐ และบริ ก ารของเอกชน ยั ง มี จุ ด อ่ อ นอยู่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา เพื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของทั้ง 17 ประเภทบริการที่ประเมิน
3.3 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (จังหวัดชลบุรี และตราด)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
553 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 54.2และร้อยละ 45.8ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 48.1) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 23.0) ประกอบ
อาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่ มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 33.6) จบการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี ขึ้น ไปเป็ น ส่ ว นใหญ่ (ร้อยละ 73.9) มีรายได้ไม่ เ กิน 40,000 ดอลลาร์ส หรั ฐ ฯ/ปี
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 59.6) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปในสัดส่วน
สูง (ร้อยละ 56.6 และร้อยละ 20.4 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุด
(ร้ อ ยละ 92.8) กิ จ กรรม 5 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ าร่ ว มสู ง สุ ด ในการท่อ งเที่ ยวครั้ง นี้ ได้ แก่
การท่องเที่ย วทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 98.4) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 92.8)
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (79.7) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 53.3) และการใช้
ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 32.2) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก มี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่
การท่ อ งเที่ ย วชายทะเลสี สั น ตะวั น ออกระดั บ สากลที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ า งสรรค์
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจึ ง ต้ อ งพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด กิ จ กรรมผจญภัย
ทางทะเล การซื้อสินค้าและของที่ระลึก บริการเชิงสุขภาพ ให้มีความโดดเด่น ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บริการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น บริการรถโดยสารสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 87.0) สูงกว่าระดับ
เป้าหมาย (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) และมีความพึงพอใจอันดับ 4 ใน 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษา
ในครั้งนี้
ในด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด กิ จ กรรมผจญภั ย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก บริการเชิงสุขภาพ และสนามกอล์ฟ ซึ่งควรมีความโดดเด่น เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับ
สากลที่เป็ น มิต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มนั้ น พบว่า มี ถึง 11 ประเภทที่มี ความพึ ง พอใจในระดับ พึ ง พอใจ
อย่างมาก เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กิจกรรมผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และ บริการเชิงสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ สนามกอล์ฟ ก็มีระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 96.4)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-70

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จึงถือว่าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มี
ความโดดเด่น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา จึงจาเป็นต้องรักษาจุดเด่นเหล่านี้ไว้ และควรพัฒนา
เพื่ อสร้ างมูล ค่าเพิ่มจากบริ การที่มีความโดดเด่น เช่น การพัฒ นาสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ให้ มี คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะกลุ่ ม
การพัฒนาบริการเชิงสุ ขภาพให้ ได้มาตรฐานมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ ก ที่ยังเน้น
การแข่งขันด้านราคามากกว่าคุณภาพ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ด้วยการกวดขันให้ผู้ให้บริการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการเหล่านี้ให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมของชายหาดให้สะอาด และไม่ให้มีการบุกรุกบริเวณชายหาด ทั้งนี้เพื่อรักษา
จุดแข็งของบริการเหล่านี้ให้ยั่งยืนตลอดไป ส่วนสนามกอล์ฟนั้น จังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนี้
มีส นามกอล์ ฟที่ได้มาตรฐานหลายแห่ ง และนักท่องเที่ยวประเมินความพึงพอใจสู งขึ้นจากปีก่อน
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ได้ มี ก ารพั ฒ นาการบริ ก าร และการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล สนามกอล์ ฟ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบได้มากขึ้น
ส าหรั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทอื่ น ๆ ได้ แ ก่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
และแหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ นั้น พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึ งพอใจในระดับพึงพอใจ
อย่ างมากเช่นกัน ดังนั้ น จึ งควรสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่ งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
กับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว
มากยิ่ งขึ้ น โดยพบว่ าปั จจุ บั นมี นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ร้อยละ 22.1 ไปแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
และร้อยละ 29.8 ไปแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า บริ ก ารของบริ ษั ท น าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นา
จากความพึงพอใจในระดับปานกลางในปีก่อนมาเป็นระดับ พึงพอใจอย่า งมากในปีนี้ (ร้อยละ 85.6
และร้อยละ 88.4 ตามลาดับ) แสดงถึงการพัฒนาการให้บริการของบริษัทนาเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้ อ งน้ าสาธารณะ และความปลอดภั ย นั้ น พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พึ ง พอใจมากเช่ น กั น
แต่ร ะดับ คะแนนความพึง พอใจค่อ นข้า งต่า โดยเฉพาะ บริการห้ องน้าสาธารณะ (ร้อยละ 77.2)
และความปลอดภัย (ร้ อยละ 83.2) จึงจาเป็นต้องพัฒนาบริการเหล่านี้ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
แม้โดยรวมแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวหลักเพื่อการสู่เป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาไปสู่ การท่องเที่ยวชายทะเลสี สันตะวันออกระดับสากลที่เป็นมิต รกับสิ่ งแวดล้ อ มนั้น
จะมีความโดดเด่น แต่พบว่ามีบ ริ การที่เ กี่ ยวข้ อ งอื่น ๆ เช่น บริการรถโดยสารสาธารณะ บริการ
ภัตตาคาร/ร้ านอาหาร บริ การห้ องน้ าสาธารณะ เป็นต้น ที่คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ ต่ า
จ าเป็ น ต้องได้รั บ การแก้ไข และโดยที่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพ/
การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี
และเป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เพราะหมายถึ ง
การที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวซ้าอีกหรือไม่ รวมทั้งจะแนะนา/บอกต่อ ให้ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-71

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่ ดังนั้น จึงควรพัฒนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของทั้ง 17 ประเภท
บริการที่ประเมิน
3.4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
526 ตั ว อย่ า ง เป็ น เพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 57.7 และร้ อ ยละ 42.3 ตามล าดั บ )
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 37.5) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 23.1)
ประกอบอาชี พ หลากหลาย โดยเป็ นกลุ่ มวิ ชาชี พ (Professional) ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้ อยละ 32.6)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.0) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ/ปี ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 59.2) มาจากหลากหลายภู มิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคยุ โ รป
และเอเชีย ในสั ดส่ ว นสู ง (ร้ อยละ 52.3 และร้อยละ 40.0 ตามล าดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่ อ น
ในวั น หยุ ด ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 89.7) กิ จ กรรม 5 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ร่ ว มสู ง สุ ด
ในการท่ อ งเที่ ย วครั้ งนี้ ได้แก่ การท่องเที่ ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 91.7) การรับประทาน
อาหารไทย (ร้อยละ 90.3) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก(ร้อยละ 83.6) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(ร้อยละ 81.3) และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 63.8) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก มี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่
การท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นเพื่ อ สุ ข ภาพชั้ น น าของโลกเป็ น เมื อ งจุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อการพักผ่อน (Leisure) การฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (Body Soul and Mind)
โดยเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล ป่าชายเลน ภูเขา รวมทั้งแหล่งน้าพุร้อน สามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จึงจาเป็นต้องพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และบริการเชิงสุขภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนี้ ควบคู่ไปกับการพัฒ นาบริการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อ งอื่นๆ
เช่น บริการรถโดยสารสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันตก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.8) สูงกว่าระดับ
เป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) เล็กน้อย และมีความพึงพอใจอันดับ
สุดท้ายใน 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งควรมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะตอบสนอง
ต่ อ เป้ า หมายในการพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นเพื่ อ สุ ข ภาพชั้ น น าของโลกนั้ น กลั บ พบว่ า
ทั้ง 3 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับมากเท่า นั้น (ร้อยละ 82.6, 83.6 และ 83.8 ตามล าดับ )
จึงจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการเหล่านี้ให้โดดเด่นและมีคุณภาพ
เพื่อยกระดับความพึงพอใจอย่างมาก หรือคะแนนร้อยละ 84.1 ขึ้นไป แต่ทั้งนี้บริการหลัก คือ บริการ
เชิงสุขภาพถือว่าตอบสนองได้ดี โดยได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ
89.8) จึงควรต้องรักษาจุดเด่นนี้ไว้
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ในด้ า นสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า มี 5 ประเภทเท่ า นั้ น ที่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก เช่น สถานที่พักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นต้น
ส่วนบริการอื่นๆ พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เช่น การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 82.8)
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 82.6) สนามกอล์ฟ (ร้อยละ 78.4) บริการรถโดยสาร
สาธารณะ (ร้อยละ 80.2) เป็นต้น
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้องน้าสาธารณะ และความปลอดภัย นั้น พบว่ามีความพึงพอในในระดับมากเช่นกัน แต่ระดับคะแนน
ความพึงพอใจค่อนข้างต่า (ร้อยละ 80.6, 65.8 และ 82.8 ตามลาดับ) ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรต้องเร่งปรับปรุง
โดยที่ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ถึ ง คุ ณ ภาพ/การให้ บ ริ ก าร
ของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี และเป็นสิ่งที่
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เพราะหมายถึ ง การที่ นั ก ท่ อ งเที่ ยว
จะกลับมาท่องเที่ยวซ้าอีกหรือไม่ รวมทั้งจะแนะนา/บอกต่อ ให้ญาติ /เพื่อน/คนรู้จัก มาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยหรื อ ไม่ ดังนั้ น ในการพัฒ นาเขตพัฒ นาการท่ องเที่ ยวฝั่ งทะเลตะวันตกจึง ต้ อ งให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทั้งส่วนที่ เป็นหัวใจหลักของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด แหล่ ง ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ แหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์ และบริ การ
เชิงสุ ขภาพ รวมทั้งบริ การอื่นๆ อย่ างต่อเนื่อง และยกระดับความพึงพอใจสู่ ระดับพึงพอใจอย่างมาก
หรือคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป โดยควรพัฒนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของทั้ง 18 ประเภท
บริการที่ประเมิน
3.5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (จังหวัดสุโขทัย)
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ส ารวจ
ทั้ ง สิ้ น 251 ตั ว อย่ า ง เป็ น เพศชายและเพศหญิ ง ใกล้ เ คี ย งกั น (ร้ อ ยละ 49.8 และร้ อ ยละ 50.2
ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 40.6) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี
(ร้อยละ 27.1) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ
31.5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.9) มีรายได้ระหว่าง 20,000-40,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 35.5) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคยุโรป
และเอเชี ย ในสั ดส่ วนสู ง (ร้ อยละ 49.4 และร้ อยละ 29.5 ตามล าดั บ) มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั กผ่ อน
ในวั น หยุ ด สั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 85.3) กิ จ กรรม 5 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ร่ ว มสู ง สุ ด
ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 98.8) การรับประทานอาหารไทย
(ร้ อยละ 55.8) การซื้อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก (15.1) การเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิต คนท้ อ งถิ่ น (ร้ อ ยละ 19.5)
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ร้อยละ 12.0) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่
การท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผ่านมาตรการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับ
High-Class การส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุม ชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่าดังนั้น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายดั ง กล่ า ว เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจึ ง ต้ อ งพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก และการบริการเชิงสุขภาพ
ให้มีความโดดเด่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น บริการ
รถโดยสารสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัว แทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 88.0) และมีความพึงพอใจ
อันดับ 2 ใน 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้านความพึงพอใจต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพซึ่ ง ควรมี ค วามโดดเด่ น เนื่ อ งจากเป็ น สิ่ ง
ที่ ต อบสนองต่ อ เป้ า หมายในการพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม บนฐานวั ฒ นธรรม
ที่หลากหลายนั้น พบว่า มี 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และการซื้อสินค้า
และของที่ ร ะลึ ก ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก ส่ ว นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
และบริการเชิงสุขภาพนั้น มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากเท่านั้น
ส าหรั บ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ พบว่ า ความพึ ง พอใจในมั ค คุ เ ทศก์ มี สู ง สุ ด
ร้อยละ 92.6 รองลงมาเป็นความพึงพอใจในด้านบริษัทนาเที่ยว ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สถานพักแรม
ที่มคี วามพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้องน้าสาธารณะ และความปลอดภัย นั้น พบว่ามีความพึงพอใจในเรื่องความปลอดภัยอยู่ในระดับ
พึงพอใจอย่างมาก แต่ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และห้องน้าสาธารณะ
อยู่ในอัตราค่อนข้างต่า โดยเฉพาะ บริการห้องน้าสาธารณะ (ร้อยละ72.4) จึงจาเป็นต้องพัฒนาบริการ
เหล่านี้ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย
แม้ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว มรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรมจะมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่น แต่ก็พบว่ามีบริการที่เป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาสู่เป้าหมายหลัก
และบริการอื่นๆ ทั้งเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และบริการของเอกชนยังมีจุดอ่อนอยู่ จาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของทั้ง 15 ประเภท
บริการที่ประเมิน
3.6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง (จังหวัดมุกดาหาร)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
250 ตัว อย่ าง เป็ น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 57.6 และร้อยละ 42.4 ตามล าดับ ) อยู่ใน
ช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 38.8) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 34.4)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มเสมียนและพนักงานขายในสัดส่วนสู งสุด (ร้อยละ 40.0)
จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.6) มีรายได้ไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ/ปี ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 79.2) มาจากหลากหลายภู มิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคเอเชี ย
ในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 93.6) มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อสินค้าและของที่ระลึกมากที่สุด (ร้อยละ 52.4)
กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทานอาหาร
ไ ท ย ( ร้ อ ย ล ะ 95. 2) ก า ร ซื้ อ สิ น ค้ า แ ล ะ ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก ( ร้ อ ย ล ะ 93. 2) ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ 18.8) การใช้ ชี วิ ต ยามค่ าคื น (ร้ อ ยละ 12.4) และการเข้ า รั ก ษา
ทางการแพทย์ (ร้อยละ 9.2) (ร้อยละ 12.7) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ตามล าน้ าโขงเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมเทศกาล กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้ เป็น
เทศกาลระดับสากล และสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้า รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการอานวย
ความสะดวกในการตรวจลงตรา (VISA) และการผ่านแดน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม แม่ น้ าโขงมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ พึ ง พอใจ อย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 87.6)
และมีความพึงพอใจอันดับ 3 ใน 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ บริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ
และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก ควรมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะตอบสนองต่อเป้าหมาย
ในการพัฒ นาไปสู่ การท่องเที่ย ววิถีชีวิตลุ่ มแม่น้าโขง นั้น พบว่า ความพึงพอใจต่อ แหล่ งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และการซื้อสินค้าและของที่ระลึ ก มีความพึงพอใจในระดั บพึงพอใจอย่างมาก
ส่วนบริการเชิงสุขภาพมีความพึงพอใจในระดับต่า (ร้อยละ 78.2)
ส าหรั บ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ คื อ สถานพั ก แรม ภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร
และรถโดยสารสาธารณะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
ในด้านบริการห้องน้าสาธารณะ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พบว่า ยังมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เท่านั้น ในขณะที่ด้านความปลอดภัยมีความพึงพอใจอย่างมาก
แหล่ งท่องเที่ย วทางประวั ติศ าสตร์ และการซื้อสิ นค้า และของที่ร ะลึ ก ในเขตพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม แม่ น้ าโขงนั้ น มี ค วามโดดเด่ น หากพิ จ ารณาจากระดั บ ความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้พบว่ามีบริการที่เป็นองค์ประกอบหลั กในการพัฒ นาสู่เป้าหมายหลั ก
ทีย่ ังมีจุดอ่อนอยู่ จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาประเด็น
ที่เป็นจุดอ่อนของทั้ง 16 ประเภทบริการที่ประเมิน

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.4
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวมด่านตรวจคน
เข้าเมืองดาเนินการสารวจใน 6 ด่าน ได้แก่ ด่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด่านท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง ด่านท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (สงขลา) ด่านตรวจ
คนเข้าเมื องหนองคาย และด่านท่ าอากาศนานาชาติ เชียงใหม่ โดยดาเนินการส ารวจระหว่ างวั นที่
25 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ได้ทั้งสิ้น จานวน 2,110 ตัวอย่าง ผลสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1.ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 2,110 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 51.6 ต่อ ร้อยละ 48.4) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 42.7)
ส่ ว นใหญ่ (ร้ อยละ 74.9) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพที่ห ลากหลาย
โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 29.1) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับ ต่ากว่า
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด (ร้อยละ 34.2) มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 59.0) เดินทางมาจาก
ภูมิภาคเอเชีย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
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2.ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction)
เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ความพึงพอใจน้อยมาก
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจอย่างมาก

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ

20.0 - 36.0
36.1 – 52.0
52.1 – 68.0
68.1 – 84.0
84.1 – 100.0

2.1 ภาพรวมความพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยในภาพรวม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งขาออกมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 87.0) และสู ง กว่ า
ความคาดหวัง (ร้ อยละ 83.2) โดยจาก 2 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ ประเมิน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับ พึงพอใจอย่างมากกับการบริการของสนามบิน
และมีความพึงพอใจในระดับ พึง พอใจมากต่ อบริก ารตรวจคนเข้าเมื อง (ร้อยละ 85.0 และ 82.2
ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 3.4-1)
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แผนภูมิที่ 3.4-1 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
ความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน

พึงพอใจ
คาดหวัง

ภาพรวม
87.0%
83.2%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ

89.0%
86.6%

มัคคุเทศก์

87.6%
85.6%

ประชาชน

87.0%
83.6%

แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด

87.0%
84.0%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

86.2%
81.2%
85.8%
81.2%

แอปพลิเคชั่นสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ…
กิจกรรมผจญภัย

85.8%
83.2%

บริษัทนาเที่ยว

85.6%
82.0%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

85.4%
81.2%

สถานที่พักแรม

85.4%
81.8%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

85.2%
81.8%

สนามบิน

85.0%
82.8%

ความปลอดภัย

84.0%
82.0%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

83.8%
81.8%

สนามกอล์ฟ

83.2%
84.2%

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว

83.0%
81.4%

บริการตรวจคนเข้าเมือง

82.2%
80.6%

รถโดยสารสาธารณะ

80.4%
77.8%

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

76.8%
74.0%

ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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พึงพอใจ
อย่างมาก

68.0%
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การบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในกลุ่มที่ มาประเทศไทยครั้ งแรก โดยกลุ่ มนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติที่ มาครั้ งแรกมี ความพึ งพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และมากกว่ากลุ่มที่มาซ้า ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ค่ าเฉลี่ ย ร้ อยละ 87.2 ต่ อ ร้ อยละ 86.8) และทั้ ง 2 กลุ่ มมี ความพึ งพอใจสู งกว่ าความคาดหวั ง
(แผนภูมิที่ 3.4-2)
แผนภูมิที่ 3.4-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยต่ อบริ การด้ านการท่ องเที่ยว ในภาพรวมด่านตรวจคนเข้ าเมื อ ง
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมินของกลุ่มมาครั้งแรก
พึงพอใจ
คาดหวัง

First visit
87.2%
84.8%
89.4%
88.0%
89.2%
87.2%
87.6%
84.2%
87.4%
84.6%
87.4%
85.2%
86.6%
83.2%
86.4%
84.6%
86.4%
81.0%
86.0%
80.0%
86.0%
82.8%
85.6%
83.0%
85.6%
83.0%
85.0%
83.0%
84.6%
84.2%
84.4%
82.6%
83.8%
82.6%
83.8%
81.4%
81.4%
79.2%
78.2%
77.0%

ความพึงพอใจโดยรวม
มัคคุเทศก์
บริการเชิงสุขภาพ
ประชาชน
บริษัทนาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
แอปพลิเคชั่นสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
กิจกรรมผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สนามบิน
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย
สนามกอล์ฟ
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บริการตรวจคนเข้าเมือง
รถโดยสารสาธารณะ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.4-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยต่ อบริ การด้ านการท่ องเที่ยว ในภาพรวมด่านตรวจคนเข้ าเมื อ ง
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย (ต่อ)
ความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมินกลุ่มที่มาซ้า

พึงพอใจ
คาดหวัง

Revisit
86.8%
82.0%
88.6%
86.0%
86.8%
83.0%
86.2%
83.0%
86.0%
81.4%
85.8%
83.2%
85.2%
81.6%
85.2%
80.6%
85.0%
79.0%
84.6%
81.4%
84.6%
80.8%
84.0%
79.4%
84.0%
81.0%
84.0%
82.6%
83.2%
81.2%
81.6%
84.4%
81.4%
80.0%
81.2%
79.8%
79.4%
76.2%
75.4%
71.0%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
มัคคุเทศก์
กิจกรรมผจญภัย
สถานที่พักแรม
แอปพลิเคชั่นสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
บริษัทนาเที่ยว
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
สนามบิน
ความปลอดภัย
สนามกอล์ฟ
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
บริการตรวจคนเข้าเมือง
รถโดยสารสาธารณะ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%

หน้าที่ 3-80

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในกลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทางผ่ านบริ ษั ทน าเที่ ยว โดยกลุ่ มนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติที่ จัดการเดิ นทาง
ผ่ านบริ ษัทน าเที่ยวมี ความพึ งพอใจในระดับพึ งพอใจอย่ างมาก และมากกว่ ากลุ่ มที่จั ดการเดิ นทาง
ด้วยตนเองและกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศบางส่วน
ซึ่งมีความพึงพอใจอย่างมากเหมือนกัน (ร้อยละ 89.0 ต่อ ร้อยละ 86.2 ต่อ ร้อยละ 88.2 ตามลาดับ)
โดยทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังทั้งหมด (แผนภูมิที่ 3.4-3)
แผนภูมิที่ 3.4-3 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ ยว
ในประเทศไทย ในภาพรวมด่ านตรวจคนเข้ าเมื อง จาแนกตามลั กษณะการจั ดการ

เดินทาง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-81

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.2 ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
2.2.1 สนามบิน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ร้ อยละ 85.0) และสู งกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 82.8) โดยทั้งกลุ่ มที่มาครั้งแรก และกลุ่ มที่ มาซ้ า
มี ค วามพึ ง พอใจในประเด็ น ต่ า งๆ ใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง นี้ ด้ า นสนามบิ น มี จุ ด เด่ น หลายด้ า น ได้ แ ก่
ความปลอดภัย ป้ายบอกทาง ความเป็ นมิตรของพนักงาน ความสะอาดและสิ่ งอานวยความสะดวก
และความสะดวกสบาย ในขณะที่มีประเด็นที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ การให้บริการ wifi/internet
ร้านขายอาหารและร้านขายสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และการใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสาร
(แผนภูมิที่ 3.4-4)
แผนภูมิที่ 3.4-4 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบินในภาพรวม
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการสนามบิน
พึงพอใจ

First visit

คาดหวัง

ภาพรวม

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

86.0%
82.8%

ความปลอดภัย

86.8%
82.8%

ความเป็นมิตรของพนักงาน

86.6%
83.2%

ป้ายบอกทาง

85.0%

84.0%
82.6%

82.8%

85.6%
83.6%

83.2%

84.6%
81.6%

82.2%

85.8%
83.2%

83.8%
80.8%

82.0%

ความสะดวกสบาย

85.2%
82.6%

83.8%
81.6%

82.0%

ความสะอาดและสิ่งอานวยความ
สะดวก

85.2%
84.4%

84.0%
81.4%

82.8%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

84.8%
81.6%

82.8%
81.6%

81.6%

มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย

83.8%
82.0%

82.4%
79.8%

80.8%

มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย

82.2%
80.0%

82.4%
79.6%

79.8%

การสื่อสาร/ภาษา

83.2%
80.4%

81.6%
78.4%

79.4%

78.4%
77.4%

76.6%

78.6%
75.8%

บริการ wifi / internet

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

68.0%

0.0%

68.0%

86.2%

85.4%

84.6%

84.4%
84.4%

83.6%

83.0%

82.4%

82.2%

78.6%

0.0%

68.0%

หน้าที่ 3-82

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบินที่สารวจ
ประเทศไทยมีท่าอากาศยานหลักอยู่ด้วยกัน 6 แห่ง ในจานวนนี้ได้ทาการประเมิน
ความพึงพอใจ 4 แห่ง ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการจานวนมาก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุ วรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ ต และท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ (ยกเว้นท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่) ซึ่งจาก
การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสนามบินทั้ง 4 แห่งดังกล่าว พบว่า
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 85.0) ทั้งนี้ท่าอากาศยานเกือบทุกแห่ง
นั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับพึงพอใจมาก ยกเว้นท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองได้รับคะแนนความพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
86.4 และ 84.2 ตามลาดับ) เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทางสนามบินได้มีการพัฒนาการให้บริการต่างๆ
เช่น การทาป้ายบอกทางภาษาจีน การจัดระเบียบรถแท็กซี่ เป็นต้น ประกอบกับสนามบินนานาชาติ
ดอนเมืองได้เปิ ดอาคาร 2 ให้ บริ การเพิ่มเติมทาให้ สะดวกในการใช้บริการมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า มีเพียงท่าอากาศยานเดียวที่มีความพึงพอใจสูงกว่าในภาพรวม
คือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และอีก 3 แห่ง มีความพึงพอใจต่ากว่าในภาพรวม โดยมี 2 แห่ง
ที่มีความพึงพอใจต่ากว่าภาพรวมค่อนข้างมาก คือ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น (แผนภูมิที่ 3.4-5)
แผนภูมิที่ 3.4-5 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 4 สนามบิน
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนกตามสนามบิน
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก
85.0%

ภาพรวมสนามบิน

86.4%

สุวรรณภูมิ

84.2%

ดอนเมือง
ภูเก็ต

79.6%

เชียงใหม่

79.0%
0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

68.0%

หน้าที่ 3-83

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) การพัฒนาสนามบินที่เป็นสนามบินหลัก 4 อันดับแรกของประเทศ
ในการพั ฒ นาจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวมของบริ ก ารสนามบิน ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในแต่ล ะประเด็นที่ประเมิ น
มีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มีผ ลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิ ทธิภ าพ
ในการให้บริการ ซึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาบริการควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์
ผลการส ารวจความพึ ง พอใจ หากพบว่ า มี “ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก” ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น
ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น
“ระดับพึงพอใจอย่ างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุด แข็ง
ก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.4-1
ตารางที่ 3.4-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการสนามบิน
การให้บริการสนามบิน
1) ป้ายบอกทาง
2) ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวก
3) ความสะดวกสบาย
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
8) บริการ wifi/internet
9) ความปลอดภัย
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
ภูเก็ต













































86.4%

84.2%

79.6%

79.0%

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

เชียงใหม่

หน้าที่ 3-84

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.2.2 บริการตรวจคนเข้าเมือง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
มาก (ร้อยละ 82.2) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 80.6) โดยกลุ่มที่ มาครั้งแรกมีความพึงพอใจ
ในประเด็ น ต่ า งๆ สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ม าซ้ า ส าหรั บ ประเด็ น ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ได้ แ ก่ การใช้ ภ าษา
ในการติ ดต่ อสื่ อสาร ขั้ นตอนการให้ บริ การ/ความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย และความเป็ นมิ ตร
ของเจ้าหน้าที่ (แผนภูมิที่ 3.4-6)
แผนภูมิที่ 3.4-6 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการตรวจคนเข้า
เมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง
พึงพอใจ

First visit

Revisit

ภาพรวม

คาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

83.8%
81.4%

81.2%
79.8%

82.4%
80.6%

ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่

84.6%
81.2%

81.6%
80.4%

82.8%
80.8%

ความสะดวกสบาย

83.0%
80.6%

81.8%
79.2%

82.4%
79.8%

ขั้นตอนการบริการ/ความ
รวดเร็ว

81.6%
80.0%

79.4%
78.6%

80.4%
79.2%

การสื่อสาร/ภาษา

80.0%
76.8%

77.4%
75.6%

78.4%
76.2%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สารวจ
ประเทศไทยมีด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่ด้วยกัน 58 ด่าน (ข้อมูลจากสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง) โดยด่านที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการมากที่สุด 6 อันดับแรก และใช้เป็น
ตัวแทนในการสารวจครั้งนี้ ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด่านตรวจคน
เข้ าเมื องท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง ด่ านตรวจคนเข้ าเมื องท่ าอากาศยานนานาชาติ ภู เก็ ต
ด่ านตรวจคนเข้ าเมื องท่ าอากาศยานนานาชาติ เชี ยงใหม่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื องสะเดา (สงขลา)
และด่ านตรวจคนเข้ าเมื องจั งหวั ดหนองคาย ซึ่ งจากการประเมิ นความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านทั้ง 6 ด่าน ดังกล่าว พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
ร้ อ ยละ 82.2) โดยทุ ก ด่ านมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พึ ง พอใจมาก นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บ
กับความพึงพอใจเฉลี่ยของทุกด่าน พบว่า มีเพียง 2 ด่านที่มีความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวม
แต่ก็สู งกว่าไม่มากนั ก ในขณะที่อีก 5 ด่านมีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ ยในภาพรวมโดยมี 4 ด่าน
ที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (สงขลา) และด่านตรวจ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-85

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คนเข้ าเมื อง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เชี ยงใหม่ (แผนภู มิ ที่ 3.4-7) แสดงให้ เห็ นว่ า การให้ บริ การ
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองในท่าอากาศยานมีความแตกต่างกับด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นด่านเดินเท้า
ซึ่งจาเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
แผนภูมิที่ 3.4-7 ความพึงพอใจในภาพรวมของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนกตามด่านตรวจคนเข้าเมือง
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก
82.2%

ภาพรวมด่าน
สุวรรณภูมิ

84.0%

หนองคาย

83.0%
81.8%

ดอนเมือง

79.6%

ภูเก็ต

77.8%

เชียงใหม่

73.6%

สะเดา
0.0%

68.0%

2) การพัฒนาบริ การตรวจคนเข้า เมื องที่เ ป็น ด่ า นสาคัญ ที่ สุด 6 อัน ดับแรก
ของประเทศ
การพั ฒ นาจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ มี ผ ล
ต่ อ ความพึ ง พอใจรวมของบริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง ซึ่ ง จากการศึ ก ษา พบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น
ที่ ป ระเมิ น มี ห ลายๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจรวม สะท้ อ นถึ ง จุ ด อ่ อ นหรื อ การขาด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาบริการตรวจคนเข้าเมืองควรมีเป้าหมาย
การพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนา
เป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก”
ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น ยั ง ไม่ โ ดดเด่ น ในด้ า นคุ ณ ภาพหรื อ เป็ น จุ ด อ่ อ นที่ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
และพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น แต่ ห ากเป็ น “ระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก” ก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น มี ค วามโดดเด่ น
ในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้น ไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าว
ข้างต้นตามตารางที่ 3.4-2

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-86

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.4-2 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการตรวจคนเข้าเมือง
บริการตรวจคนเข้าเมือง
1) ความสะดวกสบาย
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
4) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน จังหวัด
สะเดา
สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
ภูเก็ต
เชียงใหม่ หนองคาย (สงขลา)




































84.0%

81.8%

79.6%

77.8%

83.0%

73.6%

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง

3. ผลการเปรียบเทียบบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไปมาล่าสุด
ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เห็นว่า การให้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทย
ดีกว่าประเทศอื่นที่ไปมาล่าสุด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว นมาก เห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย
ในภาพรวมดีกว่าประเทศอื่นๆ ที่ไปมาล่าสุด (ร้อยละ 55.3 ต่อร้อยละ 4.7) ซึ่งทั้ง 19 ประเภทบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าไทยดีกว่าทุกประเภท (แผนภูมิที่ 3.4-8)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-87

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.4-8 ผลการเปรี ยบเทียบบริ การด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปมาล่าสุด

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-88

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.4-8 ผลการเปรี ยบเทียบบริ การด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปมาล่าสุด (ต่อ)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-89

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
4.1 ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า/ปัจจัยที่ทาให้กลับมา
ในอีก 3 ปีข้า งหน้า นักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 69.3) จะกลับมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยอีก จากการที่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง รวมทั้ง
มีอาหารนานาชนิดให้เลือกรับประทาน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.3) มีความประทับใจในการมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในครั้งนี้ โดยจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากประเทศไทย
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ทั้งธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 62.7) รวมทั้ง
มีอาหารนานาชนิดให้เลือกรับประทาน (ร้อยละ 54.3) อีกทั้งยังมีสินค้าให้เลือกซื้อได้หลากหลาย
มีห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าหลายแห่งให้เลือกใช้บริการ (ร้อยละ 50.1) ในขณะที่มีเพียงส่วนน้อย
(ร้อยละ 2.2) ที่จะไม่กลับมาอีก เนื่องจากต้องการไปท่องเที่ยวประเทศอื่นบ้าง (แผนภูมิที่ 3.4-9)
แผนภูมิที่ 3.4-9 การจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และเหตุผลที่จะกลับมา
เหตุผลการจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย

การจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย

62.7%

แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว

54.3%

อาหาร

50.1%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

ไม่แน่ใจ, 28.5%

กลับมา, 69.3%

ไม่กลับมา, 2.2%

กิจกรรมผจญภัย

20.6%

ราคาสินค้าเหมาะสมราคาถูก

20.0%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

19.3%

กลัาคื
บมา,
การใช้ชีวิตไม่
ยามค่
น 2.2%
วัฒนธรรมท้องถิ่น

8.5%

การเล่นกีฬา

8.2%

ความปลอดภัย

7.0%

การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

5.9%

ภาพลักษณ์ของประเทศ

5.4%

การรักษาพยาบาล

3.8%
0.8%

การโฆษณาประชาสัมพันธ์
0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

15.8%

40.0%

80.0%

หน้าที่ 3-90

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4.2 การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.0) มีความประทับใจในการท่องเที่ยว
ประเทศไทยในครั้ ง นี้ โดยจะชั ก ชวนเพื่ อ น/ญาติ / คนรู้ จั ก ให้ ม าท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีอาหารอร่อย และผู้คนเป็นมิตร ในขณะที่มีเพียง
ส่ ว นน้ อย (ร้ อยละ 2.0) ที่จ ะไม่แนะน า เนื่องจากประเทศไทยมีปั ญหาด้ านความไม่ ซื่ อสั ต ย์ ข อง
ผู้ให้บริการต่างๆ (แผนภูมิที่ 3.4-10)
แผนภู มิ ที่ 3.4-10 การชั กชวนเพื่ อน/ญาติ /คนรู้ จั กให้ มาท่ องเที่ ยวประเทศไทยของนั กท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ

การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนที่รู้จัก
ไม่ชักชวน , 2.0%

ชักชวน, 98.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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5. สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยวด้านสนามบินและบริการตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 3.4-3 จุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านสนามบินและบริการตรวจคนเข้าเมือง
ประเด็นที่ประเมิน
1. สนามบิน

2. บริการตรวจคน
เข้าเมือง

จุดแข็ง
1) ป้ายบอกทาง
2) ความเป็นมิตร
ของพนักงาน
3) ความสะดวกสบาย
4) ความปลอดภัย
5) ความสะอาด
และสิ่งอานวย
ความสะดวก
-

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

จุดอ่อน
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) ร้านขายอาหาร
ที่หลากหลาย
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) ร้านขายสินค้า
ที่หลากหลาย
1) ความเป็นมิตร
ของเจ้าหน้าที่
2) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
3) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
4) ความสะดวกสบาย
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ

ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
1) กระบวนการให้บริการล่าช้า
ต้องรอคิวนาน
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจานวนน้อย
3) ไม่สะดวกในการเดินทาง
4) ร้านขายอาหารมีน้อยประเภท

1) เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
2) ความรวดเร็วในการให้บริการ
3) การที่ต้องใช้เวลารอคอยนาน
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ส่วนที่ 3.5
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
จากสถิ ติ นั กท่ องเที่ ย วของกรมการท่ องเที่ ยวในปี พ.ศ. 2558 (มกราคมถึ งพฤศจิ ก ายน)
ประเทศไทยมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ านวน 26.91 ล้ านคน โดยมี ประเทศที่ เ ป็ น ตลาดหลั ก
ด้านการท่องเที่ยว 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และฮ่องกง
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
จานวน 3,689 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 54.6 ต่อ ร้อยละ 45.4)
มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 46.4) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.8) มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ
28.3) และมีรายได้ต่ อปีอยู่ในรายได้ปานกลาง ระหว่าง 20,000-40,00 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด
(ร้อยละ 61.5) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประมาณ2 ใน 3 (ร้อยละ 65.2) เดินทางมาจากภูมิภาค
เอเชีย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) สอดคล้องกับผลสารวจสถิติของประเทศ และแสดงให้เห็นว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยรวมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวัยทางาน ฐานะการเงิน
ระดับปานกลาง
2. พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นิ ย มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศเฉลี่ ย ปี ล ะ 2.33 ครั้ ง
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.6) เดินทางมาท่องเที่ยวเพียง 1 ครั้ง แต่ก็มีถึง ร้อยละ 25.3 ที่เดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศเฉลี่ ย ปี ล ะ 3 ครั้ ง ขึ้ น ไปแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกื อ บ 1 ใน 3 ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ที่ มาประเทศไทยเป็ น กลุ่ ม ที่ ชื่ น ชอบการเดิ น ทางท่ องเที่ ยว ในด้ านจ านวนวั น พั กเฉลี่ ยนั้ น พบว่ า
กลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมีวันพักเฉลี่ย 11.18 วัน/ครั้ง และพบว่ามากกว่าครึ่ง (ร้อยละ
61.6) มี วั นพั กเฉลี่ ยไม่ เกิ น 10 วั น ซึ่ งสอดคล้ องกั บกลุ่ มนั กท่ องเที่ ยวที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นนั กท่ องเที่ ยว
ระยะใกล้ (Short Haul) ที่ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางมากนัก และส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 98.1 เดินทางมา
ประเทศไทยโดยทางอากาศ
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่ามี นักท่องเที่ยวถึง 9 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สิงคโปร์
เกาหลี ใต้ และฝรั่ งเศส โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนและสหรั ฐอเมริ กามีความพอใจสู งสุ ด สาหรั บ
อี ก 1 ประเทศที่ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก คื อ ฮ่ อ งกง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
กับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ (ร้อยละ 86.6) พบว่า มี 4 ประเทศที่มีความพึงพอใจสู งกว่ า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ คือ จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร โดยที่เหลืออีก
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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6 ประเทศที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ โดยประเทศที่ให้ความพึงพอใจ
ค่อนข้างต่า ได้แก่ เกาหลีใต้ และฮ่องกง โดยมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่าในประเด็นสาคัญทีป่ ระเมิน
ได้แก่ สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
กิ จกรรมผจญภั ย สนามกอล์ ฟ บริ ษั ทน าเที่ ยว ความปลอดภั ย รถโดยสารสาธารณะ ศู นย์ บริ การ
นั กท่องเที่ยว และห้ องน้ าสาธารณะ โดยเฉพาะเกาหลี ใต้นั้น คะแนนความพึ งพอใจต่ากว่ าคะแนน
ความคาดหวังด้วย (แผนภูมิที่ 3.5-1)
แผนภูมิที่ 3.5-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนก 10 ตลาดหลัก
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก

86.6%

ภาพรวมประเทศ
จีน

89.8%

สหรัฐอเมริกา

89.6%

สิงคโปร์

86.8%

สหราชอาณาจักร

86.8%

อินเดีย

86.0%

ฝรั่งเศส

85.8%

เยอรมนี

85.6%

ญี่ปุ่น

85.6%

เกาหลีใต้

84.2%

ฮ่องกง

84.0%
0.0%

68.0%

3.1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ (แผนภูมิที่ 3.5-2)
พบว่า ทุกประเทศเห็นว่า การให้บริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น เป็น 1 ใน 5
ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด แสดงให้เห็นว่า “การให้บริการทางสุขภาพ” เป็นจุดแข็ง
ของประเทศไทยจึงจาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ เพราะถือว่าเป็นบริการเป้าหมายที่จะส่งเสริม
และพัฒนาตามที่กาหนดในยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และยังต้องมีการศึกษา
พฤติกรรมความต้องการบริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวเพื่ อนาเสนอบริการเชิงสุขภาพที่ตรงตาม
ความต้ อ งการ ตลอดจนการพั ฒ นามาตรฐานการบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพของ ไทยให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ก ารแอบแฝงขายบริ ก ารทางเพศและการแข่ ง ขั น ด้ า นราคา
อันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริการเชิงสุขภาพของประเทศไทย
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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ในขณะที่ป ระเด็น อื่น ๆ ที่มีคะแนนความพึงพอใจสู งสุ ด 5 อันดับแรกของแต่ล ะประเทศ
แตกต่างกัน โดยพบว่า มีถึง 7 ประเทศที่ ความพึงพอใจต่อ แหล่ งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
อยู่ในกลุ่มคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี อิ น เดี ย ญี่ ปุ่ น และฝรั่ ง เศส แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเล
และชายหาดเป็ น จุดเด่น ซึ่งต้องดูแลอนุรักษ์ให้ สมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป ไม่ให้ การท่องเที่ยวไป
ท าลายทรั พ ยากรทางทะเลเหล่ า นี้ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งให้ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ผู้ ป ระกอบการ
และประชาชนในท้องถิ่น มีส่ วนร่วมในการดาเนินการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าแม้นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงจะมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาดอยู่ ใ นกลุ่ ม คะแนนความพึ ง พอใจสู ง สุ ด อั น ดั บ 1 ใน 5 ก็ ต าม แต่ พ บว่ า คะแนน
ความพึงพอใจค่อนข้างต่า ซึ่งอาจเกิดจากมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ค่อนข้างสูง
และ/หรือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ไปท่องเที่ยวยังไม่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวประเทศ
นี้มากนัก
นอกจากนี้ ยั งพบมีห ลายประเทศที่มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อยู่ ในกลุ่ มคะแนนความพึงพอใจสู งสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหราชอาณาจักร สหรัฐ อเมริกา
สิงคโปร์ เยอรมนี และฝรั่งเศส ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้ควรให้ความสาคัญ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ในด้ า นสนามกอล์ ฟ ซึ่ ง เป็ น บริ ก ารส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วนั้ น พบว่ า มี ถึ ง 3 ประเทศ
ที่ความพึงพอใจต่อ การเล่น กอล์ฟอยู่ ในกลุ่ มคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
และญี่ ปุ่ น ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะประเทศไทยมี ส นามกอล์ ฟ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ โลกอยู่ จ านวนมาก
และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในต่างประเทศ ประเทศไทยจึงควรต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ และให้การส่งเสริม
การแข่งขันระดับโลกในประเทศไทยด้วย
ในด้านการซื้อสิ น ค้าและของที่ระลึ ก (shopping) ซึ่ง เคยเป็นปัจจัยส าคัญที่นักท่องเที่ยว
ใช้ประกอบการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้น พบว่ามีเพียงฮ่องกงที่ความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้า
และของที่ระลึ ก (shopping)อยู่ ในกลุ่ มคะแนนความพึ งพอใจสู งสุ ด 5 อันดับแรก ส่ วนประเทศอื่ น
ให้คะแนนความพึงพอใจในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย เช่น ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และเยอรมนี จึงจาเป็นต้อง
ศึกษาความต้องการสินค้าของนักท่องเที่ยวในประเทศตลาดหลักอื่นๆ เพื่อพัฒนาและนาเสนอสินค้า
ที่ ตรงตามความต้ องการมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อกระตุ้ นให้ ซื้ อสิ นค้ าเพิ่ มขึ้ น รวมทั้ งสร้ างความพึ งพอใจต่ อ
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ตลอดจนรักษาและสร้างความเข้มแข็งแก่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
มาท่องเที่ยวประเทศไทย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.5-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.2 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ (แผนภูมิที่ 3.5-3)
พบว่า “ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุดติด 1 ใน 5 ของทุก
ประเทศ แสดงให้เห็นว่า “ห้องน้าสาธารณะ” เป็นจุดอ่อนที่สาคัญด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีน้อย
หายาก และสกปรก จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ในด้าน “การบริการตรวจคนเข้าเมือง” พบว่า เกือบทุกประเทศให้คะแนนความพึงพอใจต่าสุด
ติด 1 ใน 5 โดยเฉพาะญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และฮ่องกง แสดงให้เห็นว่า “การบริการ
ตรวจคนเข้าเมือง” เป็นจุดอ่อนสาคัญประเด็นหนึ่ง เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี
จึงจาเป็นที่ประเทศไทยต้องปรับปรุงและขยายการให้บริการให้ทันกับจานวนนักท่องเที่ยว เพื่อมิให้ต้อง
ใช้ เ วลานาน รวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารและพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ให้ สามารถสื่ อสารด้วยภาษาต่างประเทศหลั กๆ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
เป็นต้น
ในด้าน“การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ” พบว่า มี 5 ประเทศที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุ ด
ติด 1 ใน 5 ได้แก่ จี น อินเดีย สหราชอาณาจั กร สหรัฐอเมริ กา และฝรั่งเศส จาเป็นต้องปรั บปรุ ง
ในด้านต่างๆ เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง คุณภาพสินค้า ความปลอดภัย เป็นต้น
ในด้ า น “บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ” พบว่ า มี ถึ ง 8 ประเทศที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ าสุ ด
ติ ด 1 ใน 5 ได้ แ ก่ จี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ อิ น เดี ย สหรั ฐ อเมริ ก า เยอรมนี สิ ง คโปร์ และฝรั่ ง เศส
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ภาพรวมของประเทศที่ “บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ” เป็ น 1 ใน 5 ประเด็ น
ที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด โดยเฉพาะรถแท็กซี่ ที่มักมีการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ขาดความรู้ในการสื่อสาร มีพฤติกรรมข่มขู่ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาการบริการของรถแท็กซี่
ให้คนขับรถแท็กซี่มีจรรยาบรรณในการให้บริการ มีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีการรับ
ข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวโดยฉับพลัน และมีการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างจริงจังด้วย
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.5-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่าที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.3 การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเพิ่มความพึงพอใจกับ 10 ประเทศ
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว นั้น จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่ มีผ ล
ต่ อ ความพึ ง พอใจรวมของแต่ ล ะประเด็ น บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า
ในแต่ละประเด็นหลักที่ประเมินมีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อน
หรื อ การขาดประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริก าร ซึ่ ง หากพิ จ ารณาตามยุท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ยวไทย
พ.ศ. 2558-2560 ซึ่ ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ “วางฐานการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทย
เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วคุณภาพอย่ างมีดุลยภาพและยั่งยืน ” แล้ ว ในการปรับปรุงและพัฒ นาบริการ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วควรมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาไปสู่ “ระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก” หรื อ มี ค ะแนน
ความพึ ง พอใจร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป ซึ่ ง เมื่ อ น าเป้ า หมายดั ง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจ
ความพึ ง พอใจ หากพบว่ า มี “ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก” ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น ยั ง ไม่ โ ดดเด่ น
ในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้า นคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้น
ไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.5-1
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จีน

ญี่ปุ่น

สหรัฐฯ

อินเดีย

เกาหลีใต้

สหราชอาณาจักร

สิงคโปร์

เยอรมนี

ฮ่องกง

ฝรั่งเศส

ตารางที่ 3.5-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 10 ประเทศที่
เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
























































































































































































































































บริการด้านการท่องเที่ยว
1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. สนามกอล์ฟ
8. สถานที่พักแรม
9. มัคคุเทศก์
10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
11. กิจกรรมผจญภัย
12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13. รถโดยสารสาธารณะ
14. ห้องน้าสาธารณะ
15. บริการตรวจคนเข้าเมือง
16. สนามบิน
17. บริษัทนาเที่ยว
18. ความปลอดภัย
19. แอปพลิเคชัน
ด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.6
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยว
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยว
จากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ส ารวจในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 6,912 คน นั้ น
ประเทศไทยมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาจากภู มิ ภ าค ส าคั ญ 8 ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่
เอเชียตะวันออก (ร้อยละ 10.0) อาเซียน (ร้อยละ 56.5) ยุโรป (ร้อยละ 16.1) อเมริกา (ร้อยละ 7.4)
เอเชียใต้ (ร้อยละ 3.8) โอเชียเนีย (ร้อยละ 3.3) ตะวันออกกลาง (ร้อยละ 2.1) และแอฟริกา (ร้อยละ 0.8)
ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ทุกภูมิภาคที่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก โดยภูมิภาคที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ เอเซียตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
จากจี น ซึ่ ง มี ค ะแนนความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งสู ง รองลงมาเป็ น อเมริ ก า และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ความพึงพอใจเฉลี่ ยของทั้งประเทศ (ร้อยละ 86.6) พบว่า มี 3 ภูมิภาคเท่านั้น ที่มีความพึงพอใจ
สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ที่สาคัญที่สุด โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศค่อนข้างมาก (แผนภูมิที่ 3.6-1)
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคะแนนความพึงพอใจของประเทศที่เป็นตลาดหลั กในภูมิภ าคนี้ ไ ด้ แ ก่
มาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีคะแนนความพึงพอใจในทุกประเด็นที่ประเมินค่อนข้างต่าโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการบริ การของด่านตรวจคนเข้าเมือง การบริการสนามบิน การบริการรถโดยสารสาธารณะ
สนามกอล์ฟ และห้องน้าสาธารณะ จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึ กเพื่อพัฒนาสินค้าและบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในประเทศในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
แผนภูมิที่ 3.6-1ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลัก
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก

86.6%
88.2%
87.8%
87.0%
86.2%
86.2%
85.0%
84.8%
84.4%

ภาพรวมประเทศ
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค (แผนภูมิที่ 3.6-2)
“การบริ การเชิงสุ ขภาพ” เป็ น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสู งสุ ด สอดคล้ อง
กั บภาพรวมของประเทศ แสดงให้ เห็ นว่ า “การบริ การเชิ งสุ ขภาพ” เป็ นจุ ดแข็ งของประเทศไทย
จาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ และเป็นบริการเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาตามที่กาหนด
ในยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. 2558-2560 โดยเกือบทุ กภูมิ ภาคยกเว้ นตะวันออกกลาง
มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดติด 1 ใน 5 อันดับ
ในขณะที่ ป ระเด็ น อื่ น ๆ ที่ มี ค ะแนนสู ด สุ ด 5 อั น ดั บ แรกของแต่ ล ะภู มิ ภ าคแตกต่ า งกั น
เช่น แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดสามารถสร้างความพึงพอใจสูงติด 1 ใน 5 ใน เกือบทุกภูมิภาค
ยกเว้ น ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ส่ ว นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้มาก มีเฉพาะอเมริกา ยุโรป และแอฟริกาที่มีความพึงพอใจอย่างมาก
กับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ในด้ า นการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก (shopping) ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ใช้ประกอบการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้น พบว่า มีเพียง 2 ภูมิภาคที่มีคะแนนความพึงพอใจ
สูงติด 1 ใน 5 คือ อาเซียน และตะวันออกกลาง แสดงให้เห็นว่าการซื้อสินค้าและของที่ระลึกสามารถ
ตอบสนองวั ตถุ ป ระสงค์ ในการเดิ น ทางมาประเทศไทยได้ ยั ง ไม่ ครอบคลุ มทุ ก กลุ่ ม และยั งต้ อ งมี
การปรับปรุงอีกมาก
ในด้านมัคคุเทศก์ พบว่า เกือบทุกภูมิภาคที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงติด 1 ใน 5 ยกเว้น
ตะวันออกกลาง แสดงให้เห็นว่า ด้านมัคคุเทศก์ ได้มีการพัฒนาการให้บริการที่สามารถสร้างความ
พอใจต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.6-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค (แผนภูมิที่ 3.6-3)
“การบริการรถโดยสารสาธารณะ และ “ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนน
ความพึ ง พอใจต่ าสุ ด ของเกื อ บทุ ก ภู มิ ภ าคและสอดคล้ อ งกั บ ภาพรวมประเทศ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ทั้งประเด็นเป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ก็มีการบริการของสนามกอล์ฟ
การบริการนาบริษัทเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การบริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง และการซื้อ
สินค้าและของที่ระลึก
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.6-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่าที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4. การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเพิ่มความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลายๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพอย่ า งมี ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ” แล้ ว
ในการปรับปรุงและพัฒนาบริ การด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผล
การสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมาก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่น
ในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้
ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.6-1
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บริการด้านการท่องเที่ยว

อาเซียน

เอเชียตะวันออก

ยุโรป

เอเชียใต้

อเมริกา

โอเชียเนีย

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

ตารางที่ 3.6-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามภูมิภาค

1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. สนามกอล์ฟ
8. สถานที่พักแรม
9. มัคคุเทศก์
10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
11. กิจกรรมผจญภัย
12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13. รถโดยสารสาธารณะ
14. ห้องน้าสาธารณะ
15. บริการตรวจคนเข้าเมือง
16. สนามบิน
17. บริษัทนาเที่ยว
18. ความปลอดภัย
19. แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว

















































































































































































หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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ส่วนที่ 3.7
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประมวลผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่ มที่มาเพื่อเข้าร่ ว มประชุม/ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล /สัมมนา/การร่วมงานแสดงสิ นค้า (MICE)
กลุ่มที่มาเพื่อใช้ บริการสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม ผู้มี
รายได้สูง และกลุ่มสตรี ผลการสารวจความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้
1. กลุ่มตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
1.1 กลุ่มที่มาเพื่อเข้าร่วมประชุม/ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล /สัมมนา/การร่ วมงานแสดง
สินค้า (MICE)
ข้ อมู ลทั่ วไปของกลุ่ มตั วอย่ า ง กลุ่ มตัวอย่างนั กท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ เป็นกลุ่ ม ไมซ์
(MICE) จานวน 50 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 62.0 และร้อยละ 38.0 ตามลาดับ)
ซึ่งต่างจากปีก่อนที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ
40.0) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 18.0) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ
(Professional) ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้ อยละ 30.0) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 86.0) มีรายได้น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 34.0) มาจาก
หลากหลายภูมิภาค โดยมาจากภูมิภาคเอเชียในสั ดส่ วนสู ง (ร้อยละ 68.0) กิจกรรม 5 อันดับแรก
ที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 88.0)
การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก (ร้ อ ยละ 68.0) การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ 50.0)
การใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย (ร้ อ ยละ 24.0) และการท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด
(ร้อยละ 20.0) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไมซ์
ในประเทศไทย หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ นั้น มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ร้อยละ 92.4) สูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 87.0) และสูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้า ร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การซื้อ
สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ การใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย
และการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นั้น จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจ
อย่ า งมากต่ อ การใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ในขณะที่บริการภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ซึ่งกลุ่มไมซ์เข้าร่วมมากที่สุดและมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมากแต่คะแนนยังอยู่ในระดับ
ไม่ สู ง นั ก โดยจุ ด อ่ อ นซึ่ ง สะท้ อ นจากคะแนนความพึ ง พอใจต่ า ได้ แ ก่ สภาพภายในภั ต ตาคาร/
ร้านอาหาร และการใช้ภาษาในการสื่อสาร
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นอกเหนื อ จาก การ พั ฒ นาบริ ก ารที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ ม ไมซ์ นิ ย มเข้ า ร่ ว ม แล้ ว
การที่ป ระเทศไทยจะให้ บ ริ ก ารนั กท่ องเที่ยวกลุ่ ม ไมซ์ใ ห้ มี ความพึ งพอใจและกลั บ มาจัดหรื อ ร่ ว ม
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยอีกนั้น ประเทศไทยจาเป็นต้องให้บริการอย่างมีคุณภาพในบริการต่อไปนี้
ได้แก่ สถานพักแรม แหล่งสาหรับการซื้อสินค้า และของที่ระลึ ก บริการตรวจคนเข้าเมือง บริการ
สนามบิน บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งจาก
การส ารวจความพึ งพอใจของนั ก ท่ องเที่ ยวกลุ่ ม ไมซ์ พบว่า บริการบางประเภทมี ความพึง พอใจ
ในระดับมากเท่านั้น ยังต่ากว่าเป้าหมาย คือ ระดับอย่างมาก (คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
โดยพบว่า บริการดังกล่าวมีระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า และบริการเหล่านี้ในความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ยังเห็นว่าไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป
หากประเทศไทยจะพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ไมซ์ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก ดั ง นั้ น ในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ไมซ์
ควรน าความโดดเด่น ด้ านแหล่ ง ท่ องเที่ยวและบริ การเชิงสุ ขภาพเข้ าไปประกอบการทากิจ กรรม
การตลาดด้วย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
1.2 กลุม่ ที่มาเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทมี่ ีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ที่ สารวจมีทั้งสิ้น 42 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 64.3และร้อยละ 35.7ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 35-44 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ
31.0) รองลงมาเป็ น กลุ่ ม อายุ 25-34ปี (ร้อยละ 26.2) ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็น กลุ่ ม
นั กวิช าชีพ (Professional) ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้อยละ 31.0)จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่า ปริญ ญาตรี
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.2) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 73.8)
มาจากหลากหลายภูมิภาคโดยจากภูมิภาคเอเชียในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 81.0) กิจกรรม 3 อันดับแรก
ที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ นอกเหนือจากการรับบริการทางการแพทย์โดยตรง
ได้ แ ก่ การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก (ร้ อ ยละ 71.4) การรั บ ประทานอาหารไทย (ร้ อ ยละ 72.9)
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 21.4) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ที่ ม าเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ/บริ ก ารทางการแพทย์
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.2) ใกล้ เคียงกับ ระดับเป้าหมาย
คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
นั กท่องเที่ย วที่มีวัตถุป ระสงค์ห ลั กเพื่อมาใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารนี้ ซึ่ ง จากการส ารวจพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ มี ค วามพึ ง พอใจ
ในระดับอย่างมาก (ร้อยละ 91.2) โดยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริการเชิงสุขภาพ ได้แก่ ความสะดวกใน
การเข้าถึง ความหลากหลาย อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก ประสิทธิภาพในการให้ บริ ก าร
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ และความปลอดภัย อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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แก้ไข ได้แก่ สภาพภายในสถานบริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการบริการ wifi / internet
ในสถานบริการ
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เ ข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
การรั บ ประทานอาหารไทยและการใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย ซึ่ ง จากการศึ ก ษา พบว่ า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมดังกล่าวข้างต้น ในระดับพึงพอใจอย่างมาก โดยใน
ส่วนของการซื้อสินค้าและของที่ระลึกนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เห็นว่ายังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนจากคะแนน
ความพึงพอใจที่ไม่สู ง ได้แก่ การใช้ภ าษาในการสื่ อสาร การบริการ Wifi/Internet ประสิ ทธิภาพ
ในการให้บริการ และความเหมาะสมของราคาสินค้าบริการ ในขณะที่ในส่วนของภัตตคาร/ร้านอาหาร
นั้นพบว่า มีจุดอ่อนหรือประเด็นที่คะแนนความพึงพอใจต่า ได้แก่ คุณภาพของอาหาร ประสิทธิภาพ
ในการให้ บ ริ ก าร ความเหมาะสมของอั ต ราค่ า บริ ก าร การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร สภาพภายใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และบริการ wifi / internet
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ สนามบิน สถานพักแรม ความปลอดภัย บริการตรวจคนเข้าเมือง
บริษัทนาเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ นั้น พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดั บมากในหลายประเภท
บริการ และพบว่ายังมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
1.3 กลุม่ ที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาเพื่อเล่นกีฬา/
ชมกีฬา ที่สารวจได้มีทั้งสิ้น 27 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 77.8 และร้อยละ
22.2 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 15-24ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 40.7) รองลงมาเป็นกลุ่ ม อายุ
25-34 ปี (ร้อยละ 37.0) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็น กลุ่มวิชาชีพ (Professional) ร้อยละ
29.6 รองลงมาเป็ น กลุ่ ม แรงงาน (Laborer, Daily Worker and Service Worker) ร้ อ ยละ 22.2
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปเป็ น ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 59.2) มี ร ายได้ น้ อ ยกว่ า 40,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปีในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 70.3) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคเอเชีย
และยุ โ รปในสั ด ส่ ว นสู ง (ร้ อ ยละ 44.4 และร้ อ ยละ 33.3 ตามล าดั บ ) กิ จ กรรม 5 อั น ดั บ แรก
ที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 92.6)
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 44.4) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ
37.0) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 33.3) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 33.3)
และกิจกรรมผจญภัย (ร้อยละ 26.9) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติ กลุ่ มที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเล่ นกีฬา/ชมกีฬา มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 91.2) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก
(ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
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กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เ ข้ า ร่ ว มสู ง สุ ด ได้ แ ก่ การรั บ ประทานอาหารไทย
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การใช้บริการเชิงสุขภาพ และการซื้อสินค้าและของที่ ระลึ ก
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในส่วนของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การใช้บริการสปาและนวด
แผนไทย และการใช้ บ ริ ก ารภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร นั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจอย่ า งมาก
ในขณะที่การซื้อสินค้าและของที่ระลึก มีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น โดยในส่วนของการซื้อสินค้า
และของที่ระลึกพบว่าจุดอ่อน ได้แก่ ความหลากหลายของประเภทร้านค้า ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ ความหลากหลายของประเภทสินค้า ความสะดวกในการหาซื้อ คุณภาพสินค้า ความเหมาะสม
ของราคาสินค้าบริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการบริการ wifi /
internet
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ได้แก่ บริการสนามบิน สนามกอล์ฟ นั้น พบว่ านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ต่อสนามบินอยู่ในระดับมาก และต่อสนามกอล์ฟอยู่ในระดับอย่างมาก ขณะที่มีความพึงพอใจต่า
ในเรื่องของการบริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง การบริการรถโดยสารสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ บริษัทนาเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ ซึ่งยังมี
จุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม ที่ ม าเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม /ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อเป็น รางวัล /สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า (MICE)กลุ่มที่มาเพื่อใช้ บริ การเชิง สุขภาพ/
บริการทางการแพทย์ และกลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลายๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพอย่ า งมี ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ” แล้ ว
ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์
ผลการส ารวจความพึ ง พอใจ หากพบว่ า มี “ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก” ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น
ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น
“ระดับพึงพอใจอย่ างมาก” ก็ถือว่าบริ การนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุด แข็ง
ก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.7-1
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กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา

1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. สนามกอล์ฟ
8. สถานที่พักแรม
9. มัคคุเทศก์
10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
11. กิจกรรมผจญภัย
12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13. รถโดยสารสาธารณะ
14. ห้องน้าสาธารณะ
15. บริษัทนาเที่ยว
16. ความปลอดภัย
17. สนามบิน
18. บริการตรวจคนเข้าเมือง
19. แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/
บริการทางการแพทย์

บริการด้านการท่องเที่ยว

MICE

ตารางที่ 3.7-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง ของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามกลุ่ม
เฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว

























































หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
: กลุ่มไมซ์ไม่ได้ประเมินสนามกอล์ฟ เนื่องจากจานวนตัวอย่างไม่เพียงพอที่จะประเมินค่าทางสถิติ
: กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ไม่ได้ประเมิน สนามกอล์ฟ กิจกรรมผจญภัย และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากจานวนตัวอย่างไม่เพียงพอที่จะประเมินทางสถิติ
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2. กลุ่มตามโครงสร้างประชากรศาสตร์
2.1 กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปี ขึ้นไป)
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
(อายุ 55-65 ปี) ที่สารวจมีจานวนทั้งสิ้น 348 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 67.0
และร้อยละ 33.0 ตามลาดับ) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มเกษียณ (Retired) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 36.5) รองลงไปเป็นกลุ่มนักวิชาชีพ (Professional) (ร้อยละ23.6) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.8) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วน
สู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 61.2) มาจากหลากหลายภูมิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคยุ โ รปและเอเชีย ในสั ดส่ ว นสู ง
(ร้อยละ41.1 และร้อยละ 38.8 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่ อนในวันหยุดในสัดส่ว นสู ง สุ ด
(ร้ อ ยละ 81.3) กิ จ กรรม 5 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ร่ว มสู ง สุ ด ในการท่ อ งเที่ ยวครั้ง นี้ ได้ แ ก่
การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 88.5) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก(ร้อยละ 71.6) การท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์(ร้อยละ 64.9) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 42.2) และการใช้
บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 37.6) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ ถึ ง พึ ง พอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.2) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย และการท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด นั้ น จากการศึ กษาพบว่ า นั กท่ องเที่ ยวกลุ่ มนี้ มี ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก
ต่อการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริม
การตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ นั้น มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนน
ความพึงพอใจต่า เช่น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีจุดอ่อนในประเด็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ คุณภาพ
ของอาหาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ความเหมาะสมของอั ต ราค่ า บริ ก าร และบริ ก าร wifi / internet ส่ ว นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
และชายหาด จุ ดอ่อน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง โดยเฉพาะกลุ่ มที่ต้องใช้รถเข็นและผู้ พิ การ
ความสวยงาม ความปลอดภัยและการบริการ wifi / internet เป็นต้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา
บริการต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมา
ท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
ส าหรั บ บริ การอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน และความปลอดภัยนั้น
พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และยังมีคะแนนความพึงพอใจ
ค่อนข้างต่า ในด้านการบริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ และศูนย์บริการนักท่ องเที่ยว
ซึ่ ง ยั ง เป็ น จุ ด อ่ อ นที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจ
แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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2.2 กลุ่มผู้มีรายได้สูง (มีรายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตั วอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มผู้มีรายได้สู ง
ที่สารวจมีจานวนทั้งสิ้น 1,376 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 59.0 และร้อยละ
41.0 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 42.8) รองลงมาเป็น กลุ่ ม อายุ
35-44 ปี (ร้อยละ 27.0) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วน
สู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 50.7) จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปเป็ น ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 89.0)
มาจากหลากหลายภู มิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคเอเชี ย และยุ โ รปในสั ด ส่ ว นสู ง (ร้ อ ยละ 38.7 และ
ร้ อ ยละ 36.1 ตามล าดั บ ) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ก ผ่ อ นในวั น หยุ ด ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 87.9)
กิจ กรรม 5 อัน ดับ แรกที่นั กท่องเที่ยวเข้าร่วมสู งสุ ดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทาน
อาหารไทย (ร้ อ ยละ 85.9) การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด (ร้ อ ยละ 64.1) การซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ระลึก(ร้อยละ 59.4) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 53.2) และการใช้บริการสปา
และนวดแผนไทย (ร้อยละ 45.6) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติกลุ่มผู้มีรายได้สูง มีความพึง พอใจโดยรวมในระดับ พึง พอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.8) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึ งพอใจ
อย่างมากต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการ
เชิงสุ ขภาพ ซึ่งเป็ น จุ ดแข็งในการส่ งเสริมการตลาดกลุ่ มผู้ มีรายได้สู ง ในขณะที่บริก ารภัตตาคาร/
ร้ า นอาหาร และการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก นั้ น มี ค ะแนนความพึ ง พอใจในระดั บ มากเท่ า นั้ น
โดยในส่วนของภัตตาคาร/ร้านอาหารพบว่า มีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า
ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงบริ การ สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร
ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ ในขณะที่การซื้อสินค้าและของที่ระลึก พบว่าจุดอ่อน ได้แก่ ความหลากหลาย
ของประเภทร้านค้า ความหลากหลายของประเภทสินค้า คุณภาพสินค้า ความสะดวกในการหาซื้อ
การใช้ภาษาในการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ ความปลอดภัย และบริการ wifi/internet
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง
เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้ กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริม
การตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริการรถโดยสาร
สาธารณะ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงมีความพึงพอใจระดับ
มากเท่ า นั้ น และในส่ ว นห้ อ งน้ าสาธารณะ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งต่ า ซึ่ ง เป็ น จุ ด อ่ อ น
ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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2.3 กลุ่มสตรี
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มสตรีที่สารวจ
ทั้งสิ้น 3,665 ตัวอย่าง อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 46.3) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
15-24 ปี (ร้อยละ 28.6) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 26.2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.6) มีรายได้ไม่เกิน
40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 69.6) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยมาจาก
ภูมิภาคเอเชีย และยุโรปในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 60.2 และร้อยละ 24.3 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์
เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 88.1) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วม
สู ง สุ ด ในการท่ อ งเที่ ย วครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ การรั บ ประทานอาหารไทย (ร้ อ ยละ 87.3) การซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ระลึก (ร้อยละ 70.2) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 56.8) การท่องเที่ยว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ 50.8) และการใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย (ร้ อ ยละ 46.7)
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ
87.2) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทยนั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจ
ในระดับอย่ างมากต่ อ การใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย การท่องเที่ ยวทางทะเลและชายหาด
และการท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ในขณะที่ ก ารรั บ ประทานอาหารไทย และการซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ ร ะลึ ก ยั ง มี ค วามพอใจเพี ย งระดั บ มาก โดยในด้ า นภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร มี จุ ด อ่ อ น
เช่น สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้
ภาษาในการสื่ อ สาร บริ ก าร wifi / internet และความเหมาะสมของอั ต ราค่ า บริ ก าร เป็ น ต้ น
และด้ า นการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก มี จุ ด อ่ อ น เช่ น ความหลากหลายของประเภทสิ น ค้ า
คุณภาพสินค้า การใช้ภาษาในการสื่อสาร ความปลอดภัย บริการ wifi/internet เป็นต้น
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรี ซึ่ งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจบริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์ ระดับอย่างมาก และมีความพึงพอใจ
ในเรื่อง บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย ในระดับมาก
โดยมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่าสาหรับห้องน้าสาธารณะ จึงถือเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลายๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริม
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การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพอย่ า งมี ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ” แล้ ว
ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์
ผลการส ารวจความพึ ง พอใจ หากพบว่ า มี “ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก” ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น
ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น
“ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้
รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.7-2

กลุ่มผู้ผุ้มรี ายได้สูง

1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. สนามกอล์ฟ
8. สถานที่พักแรม
9. มัคคุเทศก์
10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
11. กิจกรรมผจญภัย
12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13. รถโดยสารสาธารณะ
14. ห้องน้าสาธารณะ
15. บริษัทนาเที่ยว
16. ความปลอดภัย
17. สนามบิน
18. บริการตรวจคนเข้าเมือง
19. แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มสตรี

บริการด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มผู้สูงอายุ

ตารางที่ 3.7-2 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง ของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามกลุ่ม
เฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว





























































หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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ส่วนที่ 3.8
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยตามการเคยมาประเทศไทยและลักษณะการจัดการเดินทาง
1. กลุ่มตามการเคยเดินทางมาประเทศไทย
1.1 กลุม่ ที่มาครั้งแรก (First Visit)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่สารวจทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่ ม ที่ ม าครั้ ง แรกมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 2,900 ตั ว อย่ า ง เป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย (ร้ อ ยละ 55.8
และร้อยละ 44.2 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 45.9) รองลงมาเป็น
กลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 27.3) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional)
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 27.4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.9)
มีร ายได้ 20,000-40,000 ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ/ปี ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้อยละ 35.8) มาจากหลากหลาย
ภูมิภาค โดยจากภูมิภาคเอเชีย และยุโรปในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 55.9 และร้อยละ 25.0 ตามลาดับ)
กิจ กรรม 5 อัน ดับ แรกที่นั กท่องเที่ยวเข้าร่วมสู งสุ ดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทาน
อาหารไทย (ร้ อยละ 86.6) การซื้อสิ น ค้าและของที่ระลึ ก (ร้อยละ 68.1) การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด (ร้อยละ 58.6)การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 56.3) และการใช้บริการ สปา
และนวดแผนไทย (ร้อยละ 44.5) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
นัก ท่อ งเที ่ย วชาวต่า งชาติก ลุ ่ม ที ่ม าครั ้ง แรกนั ้น ได้ท ราบข้อ มูล ด้า นการท่อ งเที ่ย ว
ระหว่างอยู่ในประเทศไทยจากเว็บ ไซด์ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 60.9) รองลงไปเป็น
การแนะนาของญาติหรือเพื่อน (ร้อยละ 40.8) มีความสนใจที่จะกลับมาประเทศไทยอีกถึงร้อยละ
57.7 โดยเหตุผลหลักที่กลับมา คือ แหล่งท่องเที่ยว อาหารไทย การจับจ่ายซื้อสินค้า และความเป็นมิตร
ของผู้คนในประเทศ และร้อยละ 99.0 จะชักชวนเพื่อน ญาติ และคนรู้จักมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วย
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ต่ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
มี ร ะดับ ความพึง พอใจอย่ างมาก (ร้ อยละ 87.0) สู งกว่า ระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
โดยมีความพอใจในเรื่อง การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.8) มัคคุเทศก์ (ร้อยละ 87.8) ประชาชน
(ร้อยละ 86.6) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 86.6) และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(ร้อยละ 86.0) เป็นต้น ขณะที่มีความพึงพอใจในระดับมากกับการบริการของสนามบิน (ร้อยละ 84.0)
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 83.8) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (ร้อยละ 83.4) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุงได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ และการบริการรถโดยสารสาธารณะ และสนามกอล์ฟ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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1.2 กลุม่ ที่มาซ้า (Re-Visit)
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ที่ ม าซ้ า
ที่สารวจมีจานวนทั้งสิ้น 4,012 ตัวอย่าง เป็น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 51.0 และร้อยละ
49.0 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 35-44 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 43.8) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
15-24 ปี (ร้ อ ยละ 22.1) ประกอบอาชี พ หลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ ม นั ก วิ ช าชี พ (Professional)
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 32.6 )จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.5) มีรายได้
น้ อยกว่า 40,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ/ปี ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้อยละ 56.1) มาจากหลากหลายภูมิภาค
โดยจากภูมิภาคเอเชียในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 56.8) รองลงมาเป็นยุโรป (ร้อยละ26.8) การเดินทางมา
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการซื้อบริการทางออนไลน์ และจัดการเดินทางด้วยตัวเอง จานวนผู้ร่วม
เดินทางเฉลี่ย 4.13 คน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน จุดประสงค์หลักในการเดินทางมา
ประเทศไทย คือ การพักผ่อนในวันหยุด (ร้อยละ 85.7) มีเวลาพักเฉลี่ย 11.23 วัน กิจกรรม 4 อันดับ
แรกที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เข้าร่วมสูงสุด ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 88.3) การซื้อ
สินค้าและของที่ระลึก(ร้อยละ 68.5) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 53.0) และการใช้
บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 43.2) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ม ที่มาซ้า ต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 86.0) สู ง กว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป
โดยมี ความพึงพอใจในเรื่ อง การใช้บ ริ การเชิงสุ ขภาพ (ร้อยละ 88.0) มัคคุเทศก์ (ร้อยละ 86.6)
ประชาชน (ร้ อ ยละ 85.8) การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด (ร้ อ ยละ 85.8) การท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ 85.6) เป็ น ต้ น ขณะที่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากกั บ ภั ต ตาคาร/
ร้านอาหาร (ร้อยละ 83.6) การซื้อสินค้าและของที่ระลึ ก (ร้อยละ 83.8) ความปลอดภัย (ร้อยละ
83.0) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุงได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ การบริการรถโดยสารสาธารณะ และสนามกอล์ฟ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2. กลุ่มตามลักษณะการจัดการเดินทาง
2.1 กลุ่มที่จัดการเดินทางเอง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่สารวจทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่จัดการเดินทางเองมีจานวนทั้งสิ้น 5,003 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 51.8
และร้อยละ 48.2 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 44.2) รองลงมาเป็น
กลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 24.9) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional)
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 31.2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.2)
มีร ายได้ 20,000-40,000 ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ/ปี ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้อยละ 33.6) มาจากหลากหลาย
ภูมิภาค โดยจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 54.1 และร้อยละ 27.9 ตามลาดับ)
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
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นั กท่องเที่ย วชาวต่ างชาติ กลุ่ มที่ จั ด การเดิน ทางเองนั้น ใช้ การซื้ อบริ ก ารทางออนไลน์
มากที่สุด (ร้อยละ 96.3) รองลงไปเป็นการซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย (ร้อยละ 19.4)
และการซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศที่นักท่องเที่ยวพานัก (ร้อยละ 11.0)
ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย อยู่ในระดับ พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.0) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
โดยมีความพอใจอย่างมากในหลายประเด็น เช่น การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.2) แอพลิเคชัน
ส าหรั บ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย (ร้ อ ยละ 84.6) การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
(ร้อยละ 85.4) เป็นต้น
สิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยและเห็ น ว่ า ควรต้ อ งปรั บ ปรุ ง ได้ แ ก่
ศูน ย์ บ ริ การนั กท่ อ งเที่ย ว การบริ การสนามกอล์ ฟ ห้ องน้าสาธารณะ และการบริการรถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2.2 กลุ่มทีจ่ ัดการเดินทางเอง และการใช้บริการบริษัทนาเที่ยว (Semi FIT)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สารวจในกลุ่มนี้
มีทั้งสิ้น 500 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 58.8 และร้อยละ 41.2 ตามลาดับ )
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 49.2) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 25.8)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มนักวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 27.6 )
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.0) มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/
ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 70.2) มาจากหลากหลายภูมิภ าคโดยจากภูมิภ าคเอเชียในสัดส่ ว นสู ง
(ร้อยละ 67.4) รองลงมาเป็นยุโรป (ร้อยละ 20.6) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้ใช้การซื้อบริการ
ทางออนไลน์ มากที่สุ ด (ร้ อยละ 85.4) รองลงไปเป็น การซื้ อผ่ านตั ว แทนจ าหน่ายในต่า งประเทศ
ที่นักท่องเที่ยวพานัก (ร้อยละ 31.9) และการซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย (ร้อยละ 23.0)
โดยมีจานวนผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย 4.29 คน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน จุดประสงค์หลัก
ในการเดินทางมาประเทศไทยคือ การพักผ่อนในวันหยุด (ร้อยละ 89.2) มีเวลาพักเฉลี่ย 11.65 วัน
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย อยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.0) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป โดยมีความพอใจในเรื่อง การ
ใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.0) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 86.6) ประชาชน (ร้อย
ละ 87.6) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุง ได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ และสนามกอล์ฟ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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2.3 กลุม่ ทีใ่ ช้บริการบริษัทนาเที่ยว
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ ใช้บริการบริษัท
น าเที่ ย ว ที่ ส ารวจมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,409 ตั ว อย่ า ง เป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย (ร้ อ ยละ 55.2
และร้อยละ 44.8 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี จานวนสูงสุด (ร้อยละ 44.8) ประกอบอาชีพ
หลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ ม วิ ช าชี พ (Professional)มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 28.6 จบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.5) มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปีในสัดส่วน
สู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 70.9) มาจากหลากหลายภูมิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคเอเชีย และยุ โ รปในสั ดส่ ว นสู ง
(ร้ อ ยละ 60.9และร้ อ ยละ 21.4 ตามล าดั บ ) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม นี้ ใ ช้ ก ารซื้ อ บริ ก าร
ทางออนไลน์ มากที่สุ ด (ร้ อยละ 60.0) รองลงไปเป็น การซื้ อผ่ านตัว แทนจ าหน่ายในต่า งประเทศ
ที่นักท่องเที่ยวพานัก (ร้อยละ 65.7) และการซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย (ร้อยละ 30.5)
โดยมีจานวนผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย 7.28 คน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน จุดประสงค์ หลัก
ในการเดินทางมาประเทศไทยคือ การพักผ่อนในวันหยุด (ร้อยละ 90.3) มีเวลาพักเฉลี่ย 9.26 วัน
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
ความพึงพอใจของนั กท่ อ งเที่ยวกลุ่ มนี้ ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย อยู่ในระดั บ
พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 88.8) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป โดยมีความพอใจ
อย่างมากในเกือบทุกรายการ เช่น การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 89.2) มัคคุเทศก์ (ร้อยละ 89.0)
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 88.6) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 87.4)
บริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 87.2) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุง คือ ห้องน้า
สาธารณะ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารสนามบิ น สนามกอล์ ฟ นั้ น พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มีความพึงพอใจระดับอย่างมาก ขณะที่มีความพึงพอใจต่าในเรื่องของการบริการตรวจคนเข้าเมือง
และห้ องน้ าสาธารณะ ซึ่ง ยั งมีจุ ดอ่อนที่จ าเป็ นต้ อ งได้รั บ การปรับ ปรุ งแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า ง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไว้
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บทที่ 4
รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อน าเสนอผลการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2
โรงแรมปริ้นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร
1.3 จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จานวน
ทั้งสิ้น 79 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผู้เ ข้า ร่ วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ/รั ฐวิสาหกิจ มีจานวน 54 คน โดยมาจาก
32 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการ
ปกครอง สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ส านั กงานการท่องเที่ย วและกีฬ าจัง หวัดชลบุรี ส านักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จั ง หวั ด อุ ด รธานี กรมการจั ด หางาน ส านั ก วั ฒ นธรรม กี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย ว กรุ ง เทพมหานคร
องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น กรมการขนส่ ง ทางบก
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การรถไฟขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ขนส่ ง จ ากั ด กองบั ง คั บ การต ารวจท่ อ งเที่ ย ว บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และองค์การสวนสัตว์
(2) ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาคเอกชน มีจานวน 25 คน โดยมาจาก 11 หน่วยงาน
ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์อ าชีพ แห่ ง ประเทศไทย
หอการค้ า ไทย สมาคมโรงแรมไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุ ง เทพฯ โรงพยาบาลกรุ ง เทพ
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โรงพยาบาลกรุ งเทพคริสเตีย น โรงพยาบาลสมิติเวช สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมไทยธุร กิจ
การท่องเที่ยวภายในประเทศ และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเมนท์ จากัด
(รายละเอียดกาหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการตามเอกสารแนบท้าย)
2. สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
(1) ควรเพิ่ม จ านวนตัว อย่างที่ส ารวจในครั้งต่อ ไปให้ เพีย งพอกับประเด็นที่ส อบถาม
เช่น สนามกอล์ฟ เป็นต้น
(2) ในการสารวจครั้งต่อไปควรเน้นกลุ่มตลาดเฉพาะ เช่น กลุ่มเล่นกอล์ฟ กลุ่ม MICE
เป็นต้น
(3) นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติมีความพึง พอใจต่ อบริ การเชิงสุ ขภาพอยู่ในระดั บ มาก
ซึ่งเป็นการบริการที่มีความโดดเด่น แต่กลับมีวัตถุประสงค์ เพื่อมาใช้บริการทาง
การแพทย์/บริการเชิงสุขภาพค่อนข้างน้อย จึงควรกาหนดยุทธศาสตร์ที่จะดึงดูด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ม าใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ แ ละบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ ให้ เ ป็ น
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
(4) การดาเนิ นงานด้านการท่องเที่ยวควรจะต้องบู รณาการกันในหลายๆ หน่วยงาน
เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่อ งเที่ยว บางหน่วยงานเห็นว่าไม่ใช่
งานหลักจึงไม่ให้ความสาคัญ ส่งผลให้การพัฒนาล่าช้า
(5) ควรให้มีการจัดหลักสูตรการท่องเที่ยวเข้าไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ได้เข้าใจความสาคัญของการท่องเที่ยว
(6) ควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ว มในการจัดทาแอปพลิ เคชัน ด้านการท่องเที่ ยว
โดยมีการดาเนิน การจัดทาแอปพลิเคชัน ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น แอปพลิเคชัน ห้องน้า
สะอาด เป็นต้น
(7) ควรมีการนา Model ของญี่ปุ่นมาใช้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นต้น
(8) ควรมีการพัฒนาด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
(9) ในด้านห้องน้าสะอาดที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ามาตลอดภาครัฐควรให้ภาคเอกชน
เข้ามาบริหารจัดการแทน เพราะภาครัฐมีการดาเนินการสร้างมาแล้วขาดการดูแล
รักษา ถ้าเอกชนเข้ามาก็จะมีการพัฒนาได้ดีกว่า
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เอกสารแนบท้าย

กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการศึกษาโครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.

กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผู้แทนจากสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.

บรรยายพิเศษเรื่อง “เปิดโลก IT ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านโมบาย
แอปพลิเคชัน” โดย นายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
VP, Head of online Marketing & Operations Department Brand
Communication Division

๑๐.๓๐ - ๑๑.๑๕ น.

นาเสนอผลการศึกษา “ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย” โดยนายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
หัวหน้าโครงการวิจัย

๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.

ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น “ทัศนคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย กับบทบาท
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ประชุมกลุ่มย่อยในประเด็น “ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย กับบทบาทภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

สรุปผลการประชุม
.........................................

หมายเหตุ ๑) เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. บริการอาหารว่างในห้องประชุม
๒) กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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