รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำนำ
ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยต้องประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว รวมถึง ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ยังได้ส่งผลถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประสบ
ปัญหาสูญเสียรายได้และขาดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจและทาให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่น
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จึงจาเป็นต้องดาเนินการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจาก
ผลการศึกษายังขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ฐานข้ อ มู ล การเปรี ย บทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของปี 2557 และปี 2558 รวมทั้ ง ผลการรั บ รู้
การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของรั ฐ บาล อาทิ แคมเปญการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย ดั ง นั้ น กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศจึงได้ดาเนินโครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อนาข้อมูลจากการสารวจมาปรับแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งด้าน
การตลาด การสร้างความเชื่อมั่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์
จากัด เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งการดาเนินโครงการสามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้ให้รายละเอียดในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดทาแผนพัฒนา
แหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มตลาด
และตามความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ ตลอดจนเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท าเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยทั้งในระดับกระทรวงและประเทศต่อไป
คณะที่ปรึกษา
พฤศจิกายน 2558

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ความคาดหวังในเร�่องตางๆ
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอประเทศไทย
ระดับความคาดหวัง
ประชาชน แหลงทองเที่ยวดานทะเล สถานที่พักแรม
และชายหาด
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นอยที่สุด 3 อันดับแรก
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หองน้ำสาธารณะ
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ศูนยบร�การ
นักทองเที่ยว

58.6%

1. หองน้ำสาธารณะ ( 80.8% )
2. รานอาหาร ( 81.4% )
3. สถานที่พักแรม ( 81.6% )

ฝงทะเลตะวันตก

อารยธรรมอีสานใต

1. หองน้ำสาธารณะ ( 69.6% )
2. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ( 76.0% )
3. บร�ษัทนำเที่ยว ( 77.6% )

53.6%

สนามบิน
ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
84.0%

78.2%

กลุมเขตไมติดทะเล
กลุมเขตติดทะเล

มากที่สุด 3 อันดับแรก

1. ประชาชน ( 85.8% )
2. สถานที่พักแรม ( 85.0% )
3. ช็อปป�ง ( 83.8% )

อันดามัน

1. แหลงทองเที่ยวดานทะเลและชาดหาด ( 86.8% )
2. ประชาชน ( 85.4% )
3. แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ( 84.4% )
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85.2%

ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

ทาอากาศยาน
เชียงใหม

82.8% 82.0%
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ดานตรวจคนเขาเมือง
สะเดา

ดานตรวจคนเขาเมือง
หนองคาย

83.0%

78.6%

69.4%

ผลการเปร�ยบเทียบ
ความพ�งพอใจระหวางป พ.ศ. 2557 กับป พ.ศ. 2558

มีความพ�งพอใจ

ฝงทะเลตะวันตก

ทาอากาศยาน
ภูเก็ต

คาเฉลี่ย
รวม

ตรวจคนเขาเมือง

66.8%

ความพ�งพอใจ
ตามกลุมเขตพัฒนาการทองเที่ยว

1. สนามกอลฟ ( 93.0% )
2. ประชาชน ( 86.2% )
3. สถานที่พักแรม ( 83.0% )

1. บร�ษัทนำเที่ยว ( 65.8% )
2. สนามกอลฟ ( 75.2% )
3. หองน้ำสาธารณะ ( 77.0% )

ความพ�งพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ณ ดานตรวจคนเขาเมือง

6. เชียงราย ( 83.2% )
7. ชลบุร� ( 82.8% )
8. ประจวบคีร�ขันธ ( 80.4% )
9. สงขลา ( 62.6% )

อารยธรรมลานนา

ฝงทะเลตะวันออก

1. สนามกอลฟ ( 74.0% )
2. หองน้ำสาธารณะ ( 74.6% )
3. ศูนยบร�การนักทองเที่ยว ( 80.2% )

4 อันดับหลัง

1. ภูเก็ต ( 86.6% )
2. กรุงเทพ ( 85.0% )
3. สุราษรธานี ( 83.8% )
4. กระบี่ี ( 83.6% )
4. พังงา ( 83.6% )
5. เชียงใหม ( 83.4% )

1. หองน้ำสาธารณะ ( 68.4% )
2. มัคคุเทศก ( 70.6% )
3. ศูนยบร�การนักทองเที่ยว ( 73.6% )

อันดามัน

70.6%

ความพ�งพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ตามพ�้นที่ ( จังหวัด )
5 อันดับแรก

ว�ถีชีว�ตลุมแมน้ำโขง

1. มัคคุเทศก ( 69.2% )
2. หองน้ำสาธารณะ (70.6% )
3. ศูนยบร�การนักทองเที่ยว ( 71.2% )

มัคคุเทศก

72.1%

72.4%

กลุมเขตไมติดทะเล
กลุมเขตติดทะเล

ว�ถีชีว�ตลุมแมน้ำโขง

1. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ( 97.0% )
2. กิจกรรมผจญภัย ( 92.6% )
3. แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ( 91.0% )

อารยธรรมอีสานใต

1. สนามกอลฟ ( 89.4% )
2. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ( 83.4% )
3. ประชาชน ( 82.8% )

ฝงทะเลตะวันออก

1. บร�การเชิงสุขภาพ ( 88.8% )
2. ประชาชน ( 87.6% )
3. แหลงทองเที่ยวดานทะเลและชาดหาด ( 87.0% )
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มัคคุเทศก
ศูนยบร�การนักทองเที่ยว
บร�การเชิงสุขภาพ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

ประชาชน
สถานที่พักแรม

การจับจายซื้อสินคา
รถโดยสารสาธารณะ
สนามบิน

ภัตตาคาร / รานอาหาร
ความปลอดภัย
สนามกอลฟ
บร�ษัทนำเที่ยว
บร�การตรวจคนเขาเมือง
หองน้ำสาธารณะ

สรุปความพ�งพอใจโดยรวม
2558
2557

82.0%
81.6%
78.2%
76.2%
83.0%
82.9%

82.1%
81.0%

ขอเสนอแนะ(ประเด็นเรงดวน)
1. เพ��มความพรอมใหบร�การมากข�้นในชวงเทศกาลสำคัญตางๆ เชน เปดชองบร�การมากข�้น เจาหนาที่มากข�้น (สนามบิน)

ผลการสำรวจทัศนคติและความพ�งพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย
โดย
สำนักเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

2. แหลงทองเที่ยวทางทะเล บร�เวณชายหาด และจ�ดเสี่ยงตางๆ ควรติดตั้งปายเตือนเปนภาษาตางประเทศ (แหลงทองเที่ยวทางทะเล)
3. ควรแก ไขกฎหมายใหสถานพักแรมทุกประเภทเขาสูระบบ (เพ�่อควบคุม ตรวจสอบได)(สถานพักแรม)
4. ควรประสานความรวมมือทุกภาคสวนในการพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับนักทองเที่ยว จัดหาชองทางการขายสินคา
OTOP แกนักทองเที่ยว (การจับจายซื้อสินคา)

1

5. ควรประสานความรวมมือกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ เพ�่อปองกันและปราบปรามการขายสินคาปลอม
ดอยคุณภาพ ในราคาเกินจร�ง(การจับจายซื้อสินคา)
6. ควรพัฒนาชองทางใหนักทองเที่ยวสามารถแจงขอรองเร�ยนผาน Application ได (มัคคุเทศก)
7. ควรติดตั้ง CCTV ที่มีประสิทธิภาพในจ�ดทองเที่ยวที่สำคัญ(ความปลอดภัย)
8. ควรจัดเตร�ยมแผนบร�หารความเสี่ยง และแผนฉุกเฉินใหกับแหลงทองเที่ยวตางๆ เพ�่อเตร�ยมความพรอมรับ
สถานการณฉุกเฉิน(ความปลอดภัย)
9. ในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว ควรจัดใหมีการบร�การขนสงสาธารณะที่เปนมาตรฐาน เพ�่อรองรับนักทองเที่ยว
(รถโดยสารสาธารณะ)

กลุมตัวอยาง
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14 จังหวัด
10 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ชลบุร�
ประจวบคีร�ขันธ
เชียงใหม
เชียงราย
ภูเก็ต
กระบี่
สุราษฎรธานี
สงขลา
พังงา

ดานตรวจคนเขาเมืองขาออก
6 ดาน

4 จังหวัด

ดานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดานทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ดานทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ดานทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา
ดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย

จังหวัดที่เปนตัวแทนของ 12 เมืองตองหาม…พลาด
ตราด

จังหวัดที่เปนตัวแทนเขตพัฒนาการทองเที่ยวอีสานใต
นครราชสีมา
จังหวัดที่เปนตัวแทนเขตพัฒนาการทองเที่ยวทะเลตะวันตก
เพชรบุร�
จังหวัดที่เปนตัวแทนเขตพัฒนาการทองเที่ยวว�ถีชีว�ตลุมแมน้ำโขง
มุกดาหาร

สำรวจระหวางวันที่ 25 ก.ค. - 10 ต.ค. 58

10. ควรปรับปรุงการบร�หารจัดการการตรวจคนเขาเมืองใหเหมาะสมในแตละเทศกาลสำคัญ ในแตละฤดูการทองเที่ยว
เพ�่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ยืดหยุน อันจะสรางประสบการณที่ดีใหแกนักทองเที่ยวได (บร�การตรวจคนเขาเมือง)

จำนวน 6,046 ราย

ลักษณะประชากรศาสตร

11. ตองมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย และมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง (กิจกรรมผจญภัย)

เพศ

12. ควรบร�หารจัดการหองน้ำที่มีอยูเดิมใหสะดวก สะอาด ปลอดภัย พรอมใหบร�การ (หองน้ำสาธารณะ)

ปจจัยสำคัญที่ตัดสินใจ
เดินทางมาประเทศไทย

อายุ

13. ควรพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เคร�อขายการติดตอประสานงาน สำหรับใหความชวยเหลือ ใหคำแนะนำ
แกนักทองเที่ยวไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ(ศูนยบร�การนักทองเที่ยว)

5 อันดับแรกสุด

43.2%
26.2%

75%

67.6% อาหาร

17.1%
9.5%

50.7%

49.3%

15
24

25
34

35
44

45
54

3.1%

0.9%

54.9%

55 65
64 ข�้นไป

49.47%
42.4%

กิจกรรมที่นักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมทำในประเทศไทย

โครงการสำรวจทัศนคติและความพ�งพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย
โดย
สำนักเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

อันดับแรกสุด

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

สถานที่ทองเที่ยว

เที่ยวทะเล
ชิมอาหารไทย
ช็อปป�ง
เที่ยวเชิงประวัติศาสตร
สปา / นวดแผนไทย

( 75.5% )
( 75.2% )
( 71.1% )
( 47.3% )
( 45.7% )

ช็อปป�ง
ความเปนมิตร
ของคนไทย
การสงเสร�มการขาย

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ผลงานที่จะส่งมอบ

1-1 – 1-6
1-1
1-2
1-2
1-5
1-6

บทที่ 2 วิธีการศึกษา

2-1 – 2-34

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. แผนการดาเนินงาน
3. คานิยามศัพท์เฉพาะ
4. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
บทที่ 3 ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนที่ 3.1 ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติภาพรวมประเทศไทย
ส่วนที่ 3.2 ผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ใน 10 จังหวัด
ส่วนที่ 3.3 ผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในเขตพัฒนาจาการท่องเที่ยว และ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
ส่วนที่ 3.4 ผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
ส่วนที่ 3.5 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 10 ประเทศ
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ส่วนที่ 3.6 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 8 ภูมิภาค
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3.7 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของกลุ่มเฉพาะ
ด้านการตลาดท่องเที่ยว (ตามวัตถุประสงค์หลักใน
การเดินทางมาประเทศไทย)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

2-1
2-24
2-32
2-32
3-1 – 3-276
3-1 – 3-48
3-49 – 3-55
3-56 – 3-92
3-93 – 3-124
3-125 – 3-187
3-188 – 3-240
3-241 – 3-258

(1)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 3 ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ) 3-1 – 3-276
ส่วนที่ 3.8 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของกลุ่มเฉพาะ
ด้านการตลาดท่องเที่ยว (ตามโครงสร้างประชากรศาสตร์)

3-259 – 3-276

บทที่ 4 รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพื้นที่เป้าหมาย จานวน 6 แห่ง

4-1 – 4-8

บทที่ 5 รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย

5-1 – 5-3

บทที่ 6 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. รายงานผลการประชุมคณะทางาน ครั้งที่ 1- 5

6-1 – 6-28
6-1
6-2
6-17

บทที่ 7 สรุปผลการสารวจและข้อเสนอแนะ

7-1 – 7-23

1. สรุปผลการสารวจ
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

7-1
7-14
7-22

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 Questionnaire for International Tourists

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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บทที่ 1
บทนา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศนับล้านล้านบาท ซึ่งล่าสุดในปี 2557 ประเทศไทยมี
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 24.78 ล้านคน สร้างรายได้ 1.14 ล้านบาท และเนื่องจากมีธุรกิจ
ให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มออกเดินทางไปท่องเที่ยวจนกลับถึงที่พักจึงทาให้มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เป็นจานวนมาก ประกอบด้วยธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนาเที่ยว การเดินทาง
ระหว่า งประเทศ โรงแรมและที่พัก และธุ รกิ จรอง ได้ แก่ ธุร กิจจ าหน่า ยของที่ ระลึ ก ร้านอาหาร
และการเดิ น ทางในประเทศ นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ
ด้ว ยเช่น อุ ตสาหกรรมอาหาร อุต สาหกรรมการก่ อสร้า งและพัฒ นาที่ดิ น เป็ นต้ น จึง ทาให้ ธุร กิ จ
การท่ อ งเที่ ย วเป็ น แหล่ ง จ้ า งงานขนาดใหญ่ ข องประเทศ เฉพาะธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมและร้ า นอาหา ร
มีการจ้างงานถึง 2.3 ล้านคน รวมทั้งเป็นแหล่ง กระจายรายได้ไ ปสู่ประชาชนในทุกภูมิภาค ดัง นั้น
จึงเป็นแนวทางหลักในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเป็น
นโยบายเร่งด่วนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยต้องประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆ
อย่างต่อเนื่องทั้งภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่ ล ดต่ าลงเมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศคู่ แ ข่ ง นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วประสบปั ญ หาสู ญ เสี ยรายได้ และขาดสภาพคล่อ งในการประกอบธุ ร กิ จ และท าให้
นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จากเหตุผลดังกล่าว สานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ทาการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่ง จากผลการศึกษา
ยังขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย ฐานข้อมูล
การเปรียบทัศ นคติและความพึง พอใจของปี 2557 และปี 2558 รวมทั้ง ผลการรับ รู้ก ารส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล เช่น แคมเปญการท่องเที่ยววิถีไ ทย ซึ่ง จาเป็นต้องทาการสารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อให้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการทบทวนนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ จึงจาเป็นต้องมี
การส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงปัจจัยหรือแรงผลักดันในการเดินทางมา
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและเดิ น ทางมาประเทศไทย มี ฐ านข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วด้ า นทั ศ นคติ
และความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย และพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ จึงได้ดาเนินโครงการศึกษาดังกล่าวขึ้น เพื่อจะได้นา
ข้ อ มู ล ผลการส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ ม าใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
แหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มตลาด
และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา
การท่องเที่ยวของไทยทั้งในระดับกระทรวงและประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
2.3 เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย แนวทางการทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
การท่องเที่ยวของประเทศและการปรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
2.4 เพื่อจัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการดังนี้
3.1 จัดทาแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 จัดทาแผนการสารวจทัศนคติ ความพึง พอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจ ซึ่ง ประกอบด้วย นิยามศัพท์
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่สารวจ และการกระจายแบบสอบถาม
3.1.2 ทบทวนและปรับ ปรุง แบบสารวจทัศนคติ และความพึ ง พอใจของนักท่ องเที่ย ว
ชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ที่ จั ด ท าขึ้ น เมื่ อ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
2) ปั จ จั ย และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและเดิ 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 สาหรับ
การท่องเที่ ยว ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว การวิ เคราะห์ความพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังและการวิเคราะห์ความพึง พอใจเปรียบเทียบกับประเทศที่ เดินทาง
มาล่าสุดหรือประเทศคู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
5) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
6) แนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้า นต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรท่ องเที่ ย ว ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า
และบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาด
3.1.3 จัดทาแบบสารวจพฤติกรรมของนั กท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ ที่เดินทางท่อ งเที่ย ว
ในประเทศไทย โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1) พฤติ ก รรมและประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Experience) อย่ า งน้ อ ย
ในประเด็น ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดิน ทาง กิจกรรมที่ท าและสถานที่ที่ไ ป
และการรับรู้แคมเปญการท่องเที่ยววิถีไทย
2) ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งน้ อ ยในประเด็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สินค้า
กิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
3.2 สารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวนรวมไม่น้อยกว่า
6,000 ราย ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 ส ารวจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ จ านวนรวม 14 แหล่ ง โดยกระจายตั ว อย่ า ง
ตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแหล่งละไม่น้อยกว่า 250 ราย รวมไม่น้อยกว่า 4,000
ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-10 ได้แก่
(1) กรุงเทพมหานคร
(6) จังหวัดสงขลา
(2) จังหวัดภูเก็ต
(7) จังหวัดกระบี่
(3) จังหวัดชลบุรี
(8) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(4) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(9) จังหวัดพังงา
(5) จังหวัดเชียงใหม่
(10) จังหวัดเชียงราย
ที่มา : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2557 จาแนกตามจังหวัด กรมการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

หมายเหตุ ทั้ ง นี้ ข้ อ ก าหนดโครงการยกเว้ น จั ง หวั ด ยะลา และน าจั ง หวั ด
เชียงรายขึ้นมาแทน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพียงกลุ่มเดียวและมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
ซึ่งอาจทาให้การเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด จานวน 1 แห่ง
คือ จังหวัดตราดเนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีปริมาณมากพอสาหรับการจัดเก็บข้อมูล
3) แหล่ งท่อ งเที่ ยวที่เป็ นตัว แทนของเขตพั ฒนาการท่อ งเที่ ยว จานวน 3 แห่ ง
คือ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบุรี
3.2.2 สารวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-6
โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดจานวนไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
(3) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ที่มา : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รายด่าน ปี 2557 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และกรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

หมายเหตุ ทั้ ง นี้ ข้ อ ก าหนดโครงการยกเว้ น ด่ า นอรั ญ ประเทศ และน าด่ า น
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ขึ้นมาแทน เนื่องจากผู้เดินทางผ่านเข้าออกเป็นชาวกัมพูชาเพียง
กลุ่มเดียวและเข้ามาค้าขายจึงไม่ถือเป็นนักท่องเที่ยว
3.3 ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาโดยลงพื้นที่ จานวนไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลง
พื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด
3.4 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
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การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
3.5 จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึง พอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยนาผลของการศึกษาทั ศนคติความพึง พอใจ ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2558 และปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่ อ น ามาเป็ น ฐา นข้ อ มู ล ในการเปรี ย บเที ย บ
การเปลี่ ย นแปลงของทั ศ นคติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วและประกอบการจั ด ท าเป็ น ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นา
การท่องเที่ยวของไทยทั้งในระดับกระทรวงและประเทศ
3.6 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ น าเสนอผลการส ารวจและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.6.1 สถานที่จัดประชุมในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
3.6.2 ระยะเวลาในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
3.6.3 สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป
3.6.4 เชิญผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน อาทิ กลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง หน่วยงานราชการอื่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนา
ข้อมูลไปใช้เพื่อการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และการปรับแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
3.6.5 ที่ปรึ กษาจะต้อ งรับ ผิด ชอบค่า ใช้ จ่ายในการจัด เตรียมสถานที่ประชุ ม เอกสาร
ประกอบการประชุม ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึง
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม
3.6.6 จั ด ประชุ ม คณะท างานโครงการเพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานโครงการฯ
ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 รายงานผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ และพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
4.2 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการปรั บ นโยบาย ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และปรับแผนการตลาดประจาปี ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของตลาดท่องเที่ยว
4.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น
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5. ผลงานที่จะส่งมอบ
5.1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) จานวน 10 ชุด พร้อม DVD-ROM ข้อมูล จานวน
10 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
1) แผนการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และคู่มือการสารวจ
2) แบบส ารวจทัศนคติ ความพึง พอใจ และพฤติก รรมของนัก ท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.2 รายงานฉบับกลาง (Interim report) จานวน 10 ชุด พร้อม DVD-ROM ข้อมูล จานวน
10 ชุด ภายในระยะเวลา 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
1) ร่างรายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึง พอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
2) รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 6 แห่ง
3) รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จานวน 50 ชุด และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
จานวน 50 ชุด พร้อม DVD-ROM ข้อมูลที่บรรจุเนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุป สาหรับ
ผู้บริหาร จานวน 50 ชุด ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย
1) รายงานผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ และพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติที่ เดิ นทางท่ องเที่ ยวในประเทศไทยตั้ง แต่ ต้น จนจบตามที่ บรรจุไ ว้ใ นข้ อเสนอที่ ไ ด้ รั บ
การปรับปรุงแก้ไขแล้วโดยสมบูรณ์ตามความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
2) ฐานข้ อมู ล ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ และพฤติ ก รรมของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติ
ที่เดินทางท่ องเที่ยวในประเทศไทย ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2557 และปีง บประมาณ พ.ศ. 2558
ในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างเหมาะสม
3) รายงานผลการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ น าเสนอผลการส ารวจและรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) รายงานผลการจั ด ประชุ ม คณะท างานโครงการเพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
โครงการฯ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
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บทที่ 2
วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความพึงพอใจและการให้บริการ
1.1.1 ความหมายของการบริการ
การบริ ก ารตํ า งๆ ในอุ ต สาหกรรมทํ อ งเที่ ย วสํ ว นใหญํ เ ป็ น การให๎ บ ริ ก าร
เชํน บริการตรวจคนเข๎าเมือง บริการสนามบิน บริการด๎านการเดินทาง บริการสถานพักแรม บริการ
ร๎านอาหาร บริการในแหลํงทํองเที่ยว บริการในสถานบริการประเภทตํางๆ บริการด๎านข๎อมูลขําวสาร
ด๎านการทํองเที่ยว เป็นต๎น ดังนั้นจึงจาเป็นต๎องเข๎าใจความหมาย ลักษณะเฉพาะ และคุณภาพบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได๎ให๎ความหมายของ การบริการ หมายถึ ง
กิจกรรมของกระบวนการสํงมอบสินค๎าที่ไมํมีตัวตน (Intangible Goods) ให๎กับผู๎รับบริการ โดยสินค๎า
ที่ไมํมีตัวตนนั้นจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการจนนาไปสูํความพึงพอใจได๎
ชูชั ย สมิ ทธิไกร (2554) ได๎ ให๎ ความหมายของ การบริ การ หมายถึ ง กิ จกรรม
หรือผลประโยชน์เชิงนามธรรม ซึ่งผู๎ให๎บริการได๎เสนอขายโดยผู๎รับบริ การไมํได๎ครอบครองการบริการ
นั้นๆ อยํางเป็นรูปธรรม กระบวนการให๎บริการอาจจะให๎ควบคูํไปกับการจาหนํายสินค๎าหรือไมํก็ได๎
(Kolter, 1991) ดังนั้นการบริการจึงเกี่ยวข๎องกับการเสนอขายความพยายาม การปฏิบัติงานหรือการ
กระทาใดๆ ให๎แกํอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู๎รับบริการมิได๎เป็นเจ๎าของการบริการนั้น ๆ เหมือนเชํนการเป็น
เจ๎าของสินค๎า (Berry, 1990)
เอนกลาภ สุทธินันท์ (อ๎างในจิตตินันท์ : 2555) ได๎ให๎ความหมายของการบริการ
ไว๎วํา คือ การสร๎างความพึงพอใจให๎ลูกค๎าโดยการให๎ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต๎อง
แมํนยา การแก๎ปัญหาของลูกค๎าอยํางถูกต๎องในขณะที่ลูกค๎าใช๎บริการหรือภายหลังจากที่ลูกค๎ามารับ
บริการแล๎ว
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร (2554) ได๎ ก ลํ า วถึ ง การบริ ก ารวํ า มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ ส าคั ญ
4 ประการ ดังนี้
1) การบริการเป็นสิ่ง ที่จับต๎องไมํไ ด๎ (Intangibility) การบริการเป็นกิจกรรม
ที่ไมํสามารถจับต๎องหรือสัมผัสได๎เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไป แตํจะแสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติงาน
กํอนที่ผู๎รับบริการจะตัดสินใจเลือกรับบริการนั้น
2) การผลิ ต และการบริ โ ภคไมํ ส ามารถแยกจากกั น ได๎ ( Inseparability)
การบริ ก ารเป็ น กระบวนการที่ ทั้ ง การผลิ ต และการบริ โ ภคเกิ ด ขึ้ น ในเวลาเดี ย วกั น จึ ง ท าให๎ เ กิ ด
การปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการ ซึ่งแตกตํางจากการผลิตและจาหนํายสินค๎า
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3) การบริการมีความแตกตํางหลากหลาย (Variability) การบริการแตํละครั้ง
จะมีความแตกตํางกัน และคุ ณภาพของการบริการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผู๎ให๎บริการ เนื่องจาก
ผู๎ให๎บริการแตํละคนอาจมีความรู๎ความสามารถและพฤติกรรมการให๎บริการที่แตกตํางกัน
4) ไมํสามารถเก็บได๎ (Perishability) การบริการเป็นทั้งการผลิตและการบริโภค
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงไมํสามารถทาการผลิตไว๎ลํวงหน๎าและเก็บรักษาไว๎เพื่อจาหนํายในภายหลังได๎
เหมือนผลิตภัณฑ์
1.1.2 คุณภาพของการบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) คุณภาพของการบริการ (Service Quality)
หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (Excellent Service) ตรงกับความต๎องการหรือเกินความต๎องการ
ของลูกค๎าจนทาให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี
(Customer Loyalty) (Johnston, 1995; Lloyd-Walker & Cheung, 1998)
ค าวํ า บริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ ตรงกั บ ความต๎ อ งการ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ลู ก ค๎ า ต๎ อ งการ
หรือคาดหวังไว๎ได๎รับการตอบสนอง สํวนบริการที่เกินความต๎องการของลูกค๎า หมายถึง สิ่งที่ลูกค๎า
ต๎องการหรือคาดหวังไว๎ได๎รับการตอบสนองอยํางเต็มที่ จนรู๎สึกวําการบริการนั้นเป็นบริการที่วิเศษ
มาก ประทับใจ คุ๎มคําแกํการตัดสินใจรวมทั้งคุ๎มคําเงิน
การบริการที่มีคุณภาพประกอบด๎วย
1) เชื่อถือและไว๎ใจได๎ (Reliability) เกิดจากการให๎บริการได๎อยํางถูกต๎องแมํนยา
ไมํผิดพลาดและตรงเวลาทุกครั้ง
2) ประกันความมั่นใจ (Assurance) เกิดจากความรู๎และอัธยาศัยของพนักงาน
ผู๎ให๎บริการที่ทาให๎ลูกค๎าเกิดความรู๎สึกมั่นใจ
3) สั ม ผั ส ได๎ (Tangibles) ลู ก ค๎ า มองเห็ น ความพร๎ อ มของเครื่ อ งมื อ
และองค์ประกอบตําง ๆ เชํน ห๎องรับรอง การจัดสถานบริการ เครื่องแบบ เป็นต๎น
4) การเอาใจใสํลู กค๎ า (Empathy) คือ การดูแ ลและเอาใจใสํก ารให๎ บริ การ
อยํางตั้งอกตั้งใจ เน๎นการบริการและการแก๎ปัญหาให๎ลูกค๎าเป็นรายบุคคล
5) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การไมํปฏิเสธลูกค๎ากํอนที่จะพยายาม
ท าตามความต๎ อ งการ รวมทั้ ง ตอบสนองลู ก ค๎ า แบบทั น ที ที่ เ ห็ น ลู ก ค๎ า เห็ น ลู ก ค๎ า แล๎ ว ต๎ อ งรี บ ให๎
การชํ ว ยเหลื อ ซึ่ ง ความรวดเร็ ว จะต๎ อ งมาจากพนั ก งานและกระบวนการในการให๎ บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ
1.1.3 การประเมินคุณภาพบริการ
จุดมุํงหมายของการประเมินคุณภาพแบํงออกเป็น 4 ประการ (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2539)
1) เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูล (Information gathering) ข๎อมูลอาจจะอยูํ
ในรูปเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได๎โดยการเก็บข๎อมูลโดยตรงหรือโดยอ๎อม
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2) เพื่อกาหนดคุณคําของกิจกรรมบริการตํางๆ (Service value determining)
อันจะนาไปสูํการปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการ การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพของการบริการ
ควรทาทั้งระบบโดยแยกเป็นคุณคําในภาพรวมหรือเป็นด๎านๆ
3) เพื่อการตัดสินใจ (Decision making) เป็นการตัดสินใจเชิงการบริหารงาน
บริการ ประเมินจุดเดํน จุดด๎อย โอกาสและข๎อปัญหาของการบริการในเชิงมหาภาค โดยอาศัยข๎อมูล
ที่ไ ด๎จ ากการประเมิน เกี่ ยวกั บกิ จกรรมการบริก าร ผลที่ เ กิด ขึ้น และผลที่ไ ด๎รั บ ภายใต๎ ระยะเวลา
ชํวงสั้น-ปานกลางหรือในระยะยาวจะชํวยให๎ผู๎บริหารงานบริการใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ
ดาเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อชิงความได๎เปรียบในการดาเนินธุรกิจ
4) เพื่อการตรวจสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) เป็นการพัฒนาความรู๎
ความเข๎าใจเพื่ออานาจพยากรณ์ อธิบาย และการควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ
แนวทางการประเมินคุณภาพบริการ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : online)
ประกอบด๎วย 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดั บ กระบวนการ (Process) เป็ น การประเมิ น แตํ ล ะขั้ น ตอน
ของการให๎บริการตามลาดับการเกิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข๎องลักษณะของปัจจัยนาเข๎า นาข๎อมูลที่ไ ด๎
มากาหนดเป็นเครื่องมือกากับควบคุมการปฏิบัติการ สร๎างมาตรฐานทานายปัจจัยนาออกกํอนที่จะมี
การให๎บริการ เครื่องมือที่วัดคือ ตัวแปรผลการปฏิบัติการใดๆ ที่มีผลหรือควบคุมตํอผลิตภัณฑ์ที่สร๎างขึ้น
หรือกิจกรรมที่ทาให๎เกิดบริการตํางๆ
2) ระดับปัจจัยนาออก (Output) เป็นการประเมินในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
ใน 2 ระดับยํอย คือ ข๎อกาหนด (Requirement) เกี่ยวกับลักษณะของบริการตามที่ลูกค๎าต๎องการ
ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาการประเมิ น ความต๎ อ งการความคาดหวั ง ของลู ก ค๎ า และสมรรถนะ
หรือความสามารถ (Capability) ของผู๎ให๎บริการและผู๎ประกอบการ
3) ระดับผลลัพธ์ที่บัง เกิด (Outcome) เป็นการประเมินผลที่พึง ปรารถนา
เป็นเป้าหมายหลักที่สาคัญของการให๎บริการที่จะกํอให๎เกิดผลกาไรในระยะยาว ธุรกิจนั้นๆ คงอยูํได๎
และทาให๎ผู๎รับบริการเป็นลูกค๎าที่จงรักภักดีกลับมารับหรือใช๎บริการอีก ซึ่งดัชนีบํงชี้คือ ความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ (Customer Satisfaction)
ปัญหาในการประเมินคุ ณภาพบริ ก าร สรุ ปได๎ ดั ง นี้ (มหาวิทยาลั ยสุโ ขทั ย
ธรรมาธิราช , 2539)
1) ระบบการผลิตการให๎บริการทั้งหลายมีลักษณะที่ยากแกํการควบคุม มีหลาย
ปัจจัยที่จะมีผลกระทบตํอคุณภาพการให๎บริการ การให๎บริการต๎องผลิตให๎ทันไมํมีการเตรียมหรือเก็บ
รักษาไว๎กํอนได๎เหมือนสินค๎าอื่นๆ
2) การผลิ ต บริ ก ารจะเป็ น ลั ก ษณะของการติ ด ตํ อ เกี่ ย วข๎ อ งของคนกั บ คน
ความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องทางสังคมของผู๎ให๎บริการและผู๎ใช๎บริการจึง มีความสาคัญ อยํางยิ่ง และเป็น
การยากที่จะจาแนกผู๎ให๎บริการออกจากการให๎บริการ
3) การประเมินคุณภาพบริการไมํใชํอาศัยแตํผลของการบริการที่เกิดขึ้นเทํานั้น
แตํยังเกี่ยวข๎องกับกระบวนการตํางๆ ของการให๎บริการ ตามการรับรู๎ของผู๎ใช๎บริการวํา สิ่งที่คาดหวัง
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ตรงกั บ บริ ก ารที่ ไ ด๎ รั บ หรื อ ไมํ ผลการประเมิ น มี ตั ว แปรทางด๎ า นอารมณ์ ความต๎ อ งการปั จ จั ย
ของสถานการณ์เข๎ามามีอิทธิพลด๎วย
4) ลั ก ษณะความจั บ ต๎ อ งไมํ ไ ด๎ ข องการให๎ บ ริ ก ารท าให๎ ย ากล าบ ากแกํ
การประเมินและซับซ๎อน
5) ค าวํ า คุ ณ ภาพบริ ก ารขึ้ น อยูํ กั บ มุ ม มองแนวคิ ด การรั บ รู๎ ที่ แ ตกตํ า งกั น ไป
บ๎างก็เชื่อวําต๎องอนุมานหาคุณลักษณะ ตัวบํงชี้ความมีคุณภาพ บ๎างก็วําเป็นปรากฏการณ์ของการรับรู๎
ตามสายตาของผู๎รั บ บริ การเป็ นส าคั ญ บ๎ างก็วํ า คุณ ภาพเป็ นผลของประสบการณ์ที่ ไ ด๎ รั บรํ วมกั น
ระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพบปะให๎บริการ
1.1.4 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจนั้นมีผู๎ศึกษาและให๎ความหมายที่คล๎ายคลึงกัน เชํน
สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540) ได๎ให๎ความหมายของ ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู๎ สึก สํ ว นตัว ที่ รู๎ สึ ก เป็ น สุ ข หรื อ ยิ น ดีที่ ไ ด๎ รั บ การตอบสนองความต๎ อ งการในสิ่ ง ที่ ข าดหายไป
หรือสิ่งที่ทาให๎เกิดความไมํสมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล
ซึ่งมีผลตํอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น
อุ ทั ย วรรณ สุ ด ใจ (2545) กลํ า ววํ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู๎ สึ ก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินคําวําความรู๎สึกหรือทัศนคติ
ตํอสิ่งนั้นเป็นไปทางบวกหรือทางลบ
สมหมาย เปียถนอม (2551) ได๎สรุปความหมายของความพึงพอใจวําเป็นทัศนคติ
อยํางหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไมํสามารถมองเห็นรูปรํางได๎ เป็นความรู๎สึกสํวนตัวที่เป็นสุข
เมื่อได๎รับการตอบสนองความต๎องการของตนในสิ่ง ที่ขาดหายไป และเป็นสิ่ง ที่กาหนดพฤติกรรม
ในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลตํอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ ความพึง พอใจจะทาให๎
บุคคลเกิ ดความสบายใจหรือสนองความต๎ องการท าให๎ เกิด ความสุ ข รวมทั้ ง สภาพแวดล๎ อมตํ างๆ
ที่เกี่ยวข๎อง เป็นปัจจัยทาให๎เกิดความพึงพอใจหรือไมํพึงพอใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ความพึงพอใจของลูกค๎า เป็นความรู๎สึกของลูกค๎าวํา
พึง พอใจหรือไมํพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎ในการทางานของ
ผลิตภัณฑ์กับความหวังของลูกค๎า (kotler 2003 : 61) ถ๎าผลการทางานของผลิตภัณฑ์ต่ากวํา
ความคาดหวังลูกค๎าก็จะไมํพึงพอใจถ๎าผลการทางานของผลิตภัณฑ์เทํากับความคาดหวังลูกค๎าจะเกิด
ความพึ ง พอใจ และถ๎ า ผลการท างานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ง กวํ า ความคาดหวั ง มากลู ก ค๎ า ก็ จ ะเกิ ด
ความพึงพอใจอยํางมาก
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ความพึงพอใจ คือ การประเมินการยอมรับ โดยการ
เปรียบเทียบความคาดหวังในสินค๎าและบริการที่ลูกค๎าต๎องการกับสิ่งที่ลูกค๎าได๎รับจากการซื้อสินค๎า
และบริการนั้นๆ กลําวคือ ถ๎าสินค๎านั้นตอบสนองตามที่ลูกค๎าต๎องการหรือมากกวํา
ดังนั้นจึงสามารถกลําวโดยสรุปได๎วํา ความพึงพอใจ คือ ความรู๎สึก หรือทัศนคติ
ที่ มี ตํ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด อั น เกิ ด จากการได๎ บ ริ โ ภค หรื อ ได๎ รั บ บริ ก าร ที่ ท าให๎ มี ค วามสุ ข ใจ โดยมี ผ ล
จากความแตกตํางระหวํางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได๎รับ
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1.1.5 แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ
Ekinci Y. & Sirakaya E. (2004) เสนอแนวคิด Disconfirmation Theory
ซึ่งเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) วําความพึงพอใจเกิดจากความแตกตํางระหวําง
บริการที่คาดหวังกับบริการที่ได๎รับจริง หากบริการที่คาดหวังสูงกวําบริการที่ได๎รับจริงก็จะทาให๎เกิด
ความไมํ พึ ง พอใจ และถ๎ า บริ ก ารที่ ไ ด๎ รั บ สู ง กวํ า บริ ก ารที่ ค าดหวั ง ก็ จ ะท าให๎ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ
(แผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 Disconfirmation Theory

Parasuraman, A., Valarie, A Zeithamal, and Leonard L. Berry (1988)
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Gap Model of Service Quality ตามแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 Gap Model of Service Quality
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ชํ อ งวํ า งที่ 1 คื อ ชํ อ งวํ า งระหวํ า งความคาดหวั ง ของผู๎ บ ริ โ ภคและการรั บ รู๎
ของผู๎บริหารกิจการ (The Management Perception Gap) ชํองวํางนี้ผู๎บริหารอาจไมํเข๎าใจถึงความ
ต๎องการที่แท๎จริงของลูกค๎า /ผู๎ใช๎บริการ เพราะผู๎บริหารมีข๎อมูลที่ไมํถูกต๎อง ทาให๎การตีความข๎อมูล
ที่ได๎รับเกิดความผิดพลาด
ชํ อ งวํ า งที่ 2 คื อ มาตรฐานคุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ก าหนดขึ้ น ไมํ ต รง
กับความคาดหวังของลูกค๎า /ผู๎ใช๎บริการ ที่ฝ่ายบริหารรับรู๎ (The Quality Specification Gap)
ชํองวํา งนี้ ผู๎บ ริห ารอาจเข๎า ใจได๎อ ยํา งถู กต๎ องตามความต๎ องการของผู๎ บริ โภค แตํ ไ มํ มีก ารกาหนด
มาตรฐานหรือ หลักเกณฑ์ในการทางานที่ชัดเจน รวมทั้งผู๎บริหารไมํได๎ให๎การสนับสนุนอยํางเพียงพอ
ในการวางแผนคุณภาพของการบริการ
ชํองวํางที่ 3 คือ การให๎บริการไมํเป็นไปตามมาตรฐานการให๎บริการที่ได๎กาหนดไว๎
(Service Delivery Gap) ชํองวํางนี้จะเกี่ยวข๎องกับพนักงานของผู๎ให๎บริการโดยตรง ซึ่งมาจากวิธีการ
และวิธีปฏิบัติที่ไมํมีคุณภาพ ไมํมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการทางาน ซึ่ง จะรวมถึง
แนวความคิ ด เทคนิ ค และทั ก ษะในการให๎ บ ริ ก าร รวมทั้ ง การตลาดภายในขององค์ ก รที่ ยั ง ไมํ มี
ประสิทธิผล
ชํองวํางที่ 4 การนาเสนอบริการให๎กับลูกค๎า/ผู๎ใช๎บริการ ไมํตรงกับที่ได๎ให๎สัญญาไว๎
กับลูกค๎า (The Marketing Communication Gap) ชํองวํางนี้เป็นการคาดหวังของผู๎บริโภคที่ควร
จะได๎รับการบริการตามที่ทางองค์กรได๎ลงในสื่อโฆษณาขององค์กรที่ปรากฏออกมา แตํเมื่อมารับ
บริการกลับทาให๎ผู๎บริโภคไมํได๎รับการบริการอยํางที่คาดหวังไว๎
ชํองวํางที่ 5 การบริการที่ลูกค๎า/ผู๎ใช๎บริการ รับรู๎หรือได๎รับไมํตรงกับบริการที่ลูกค๎า
คาดหวังไว๎ (The Perceived Service Quality Gap) ชํองวํางนี้จะปรากฏขึ้นตํอเมื่อผู๎บริโภคได๎รับ
การบริ ก ารที่ แ ตกตํ า งกั บ การบริ ก ารที่ ไ ด๎ ค าดหวั ง ไว๎ ซึ่ ง การบริ ก ารตํ า งๆ จะอยูํ ใ นชํ อ ง วํ า งที่ 1
ถึงชํองวํางที่ 4
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบริการจะเกิดขึ้นจากข๎อผิดพลาดระหวํางความคาดหวัง
ของผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก าร (Consumer) และผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก าร (Marketer) เพื่ อ เป็ น
การปิดกั้นชํองวํางดังกลําว และทาให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจในที่สุด ความคาดหวังของลูกค๎าจะมี
บทบาทสาคัญมาก เพราะคุณภาพเป็นสิ่งที่ลูกค๎าสามารถนามาเปรียบเทียบกันได๎ คือ คุณภาพที่ลูกค๎า
ได๎ รั บ (Perceived quality) จากการใช๎ บ ริ ก ารเปรีย บเที ยบกั บ มาตรฐานที่ ลู ก ค๎ าได๎ ค าดหวั ง ไว๎
(Customer expectations)
Customer Service Questionnaires (CSQ) เป็นวิธีเชิง ปริมาณในการวัด
ความพึง พอใจ ด๎วยการใช๎แบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายปิด ซึ่ง มีจุดแข็ง คือสามารถครอบคลุม
สถานการณ์ ตํางๆ อยํ างกว๎ างขวาง รวดเร็ว และประหยั ด แตํ จุดอํอ นคือไมํยืด หยุํนและเป็ นสิ่ง ที่
สร๎างขึ้น ไมํเป็นไปตามธรรมชาติ ไมํสามารถเข๎าใจกระบวนการ ผู๎ตอบไมํสามารถให๎คาอธิบายเพิ่มเติม
เป็ น การยากส าหรั บ ผู๎ วางนโยบายที่ จะระบุ ไ ด๎ วํ า ควรเปลี่ ยนแปลงอยํ า งไรหรื อ ควรกระท าอะไร
ในอนาคต และปัญหาการสารวจที่อาจเกิดขึ้น คือ ผู๎สัมภาษณ์อาจขาดความกระตือรื อร๎น และผู๎ให๎
สัมภาษณ์เกิดความเหนื่อยล๎าเนื่องจากคาถามจานวนมาก ทาให๎ไมํตอบอยํางเต็มที่ (Wiberg 2009)
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Relative Performance Assessment (RPS) เป็นวิธีการประเมินการรับรู๎
เกี่ยวกับการให๎บริการของลูกค๎า (Customer’s Perception of Service Performance) โดยการให๎
ลูกค๎าเปรียบเทียบการรับรู๎ถึงคุณภาพการให๎บริการของผู๎ให๎บริการที่กาลัง ประเมินกับผู๎ให๎บริการ
รายอื่ นที่ ค ล๎ า ยคลึ ง กั น การสารวจมี 3 ขั้น ตอน ได๎ แ กํ 1) การค๎ น หาคุ ณ ลั ก ษณะของบริ ก าร
(Attributes) ที่ทาให๎ลูกค๎าพึงพอใจและกลับมาใช๎บริการอีก 2) การประเมินคุณภาพบริการที่สํงมอบ
ให๎ลูกค๎า และ 3) การประเมินคุณภาพบริการด๎วยการเปรียบเทียบกับภายนอก การสารวจนี้อนุญาต
ให๎ลูกค๎าเลือกคุณลักษณะของบริการ (Attributes) ที่สาคัญกับตนเพื่อประเมินคุณภาพและประเมิน
ความพึง พอใจตํ อคุณ ลัก ษณะสาคัญ และให๎ มีคาถามปลายเปิด เพื่ อ ให๎ส ามารถค๎นหาคุ ณลัก ษณะ
ที่สาคัญตํอลูกค๎า (Yuksel and Yuksel 2001 อ๎างใน Wiberg 2009)
Participation Observation (PO) เสนอโดย Bowen (2002) เป็นวิธีการวัดความ
พึง พอใจโดยผู๎วิจั ยเข๎ าไปมีสํว นหนึ่ งในกลุํม ที่ศึก ษาหรือประเมินความพึง พอใจ โดยผู๎วิ จัยจะต๎อ ง
ตัดสินใจวําจะปลอมตัวเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมที่ถูกประเมินหรือเปิดเผยให๎กลุํมผู๎ถูกประเมินทราบวํา
เป็นผู๎ประเมิน ผู๎วิจัยจะต๎องสร๎างความคุ๎นเคยกับกลุํมผู๎ถูกประเมินและเป็นที่เชื่อถือ ความสัมพันธ์ยิ่งดี
การพูดคุยก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเทํานั้น วิธีนี้นอกจากจะให๎โอกาสในการสังเกตการณ์และตั้งคาถามแล๎ว
ยั ง สามารถสั ง เกตการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของความพึ ง พอใจ และจุ ด ที่ ใ ห๎ ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด
อยํางไรก็ตามวิธี PO นี้ เหมาะสาหรับกลุํมตัวอยํางขนาดเล็ก ไมํเหมาะสาหรับกลุํมตัวอยํางขนาดใหญํ
(Wiberg 2009)
Intercept Survey เป็นวิธีการประเมินด๎วยการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับประชากร
(Demographic Information) ของผู๎เยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยวและถามคาถามเกี่ยวกับประสบการณ์
และความพึ งพอใจตํ อแหลํ ง ทํอ งเที่ ย วที่ ก าลั ง เยี่ ยมชม วิ ธีนี้ จ ะชํ ว ยลดความสั บสนในการตี ความ
เนื่ อ งจากนั ก ทํ อ งเที่ ย วยั ง อยูํ ใ นแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย ว ความเข๎ า ใจตํ อ ประเด็ น ที่ ถ ามจึ ง มี ค วามชั ด เจน
(Wiberg 2009)
Site Questions เป็ นวิธี การประเมินโดยให๎ นักทํอ งเที่ ยวที่เ ข๎าเยี่ยมชมตอบ
แบบสอบถามของแหลํงทํองเที่ยว เพื่อให๎มีความเข๎าใจเกี่ยวกับการรู๎จักแหลํงทํองเที่ยว เหตุผลที่มา
เยี่ ย มชม ประสบการณ์ แ ละความรู๎ สึ ก กํ อ นเยี่ ย มชม ผลการส ารวจเป็ น ข๎ อ มู ล ส าหรั บ ผู๎ บ ริ ห าร
แหลํงทํองเที่ยวทราบเกี่ยวกับประสิทธิผลของแหลํงทํองเที่ยว สิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของแหลํง
ทํองเที่ยวมีผลตํอประสบการณ์ของนักทํองเที่ยวอยํางไร คุณภาพของบริการ เป็นต๎น (Wiberg 2009)
Mail-back Survey เป็นวิธีการประเมินโดยให๎นักทํองเที่ยวตอบแบบสอบถาม
ภายหลังจากเดินทางกลับที่พานักแล๎ว วิธีนี้จะได๎ข๎อมูลที่ละเอียดกวําวิธี Intercept Survey และวิธี
อื่นๆ ชํวยให๎ทราบลักษณะและคุณลักษณะที่สร๎างความพึงพอใจตํอนักทํองเที่ยว (Wiberg 2009)
Important - Performance (I-P) Model เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทาโดย
การเปรีย บเทียบระดับ ความสาคั ญของคุณ ลัก ษณะหรื อสิ่ ง ที่ ประเมิ นกั บความพึ ง พอใจ โดยผู๎ถู ก
ประเมินเป็นผู๎ระบุความสาคัญของคุณลักษณะหรือสิ่ง ที่จะประเมิน (Burr et al. 2006 อ๎างใน
Wiberg 2009)
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ในการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ จะประยุกต์ใช๎แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่เกิด
จากความแตกตํางระหวํางบริการที่คาดหวังและบริการที่ไ ด๎รับจริง ตามแนวคิด Disconfirmation
Theory และ Gap Model of Service Quality โดยวิธี Customer Service Questionnaires
หรือ Customer Satisfaction Survey
1.2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจะพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวให๎มีขีดความสามารถในการแขํงขันและยั่งยืนได๎นั้น
จาเป็นต๎องมีการพัฒนาทุกองค์ป ระกอบของอุตสาหกรรมทํองเที่ ยวควบคูํกันไป ซึ่ง องค์ประกอบ
ของอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจะประกอบด๎วย
1) ทรัพยากรทางการทํองเที่ ยว (Tourism Resources) หมายถึง สิ่ง ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีหรือรํองรอยของสิ่งที่มีชีวิตใน
ยุ ค ตํ า งๆ ซึ่ ง มนุ ษ ย์ ส ามารถน ามาใช๎ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การพั ก ผํ อ นหยํ อ นใจและประกอบกิ จ กรรม
นันทนาการ อันนามาซึ่งความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบตํางๆ
ทรัพยากรการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural tourism resources) ได๎แกํ อุทยาน
แหํ งชาติ วนอุทยาน เขตอนุรั กษ์พั นธุ์ สั ตว์ ป่า เขตห๎ ามลํ าสั ตว์ป่ า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
สํวนทรัพยากรการทํองเที่ยวที่มนุษย์สร๎างขึ้น และรํองรอยของประวัติศาสตร์ ได๎แกํ หลักฐานทาง
โบราณคดี ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วัฒนธรรม สินค๎า
หัตถกรรมพื้นบ๎าน สวนสนุก เป็นต๎น สถานที่ทํองเที่ยวเหลํานี้อยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของหนํวยงาน
ภาครัฐ หลายๆ หนํ วยงาน เชํน กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล๎อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่เป็นบริษัท
ห๎าง ร๎าน เป็นผู๎ลงทุนทาธุรกิจในแหลํงทํองเที่ยวที่สร๎างขึ้น
2) ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมทํ อ งเที่ ย ว ได๎ แ กํ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การผลิ ต สิ น ค๎ า
และบริการ เพื่อตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวโดยตรงเทํานั้น อุตสาหกรรมทํองเที่ยว
จะประกอบด๎วยธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค๎าและของที่ระลึก
ธุรกิจคมนาคมขนสํง และธุรกิจบันเทิงและเพลิดเพลิน
ธุรกิจที่พักแรม หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการที่พักเพื่อคนเดินทาง
ที่ต๎องการพักค๎าง ซึ่งอาจมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มไว๎บริการด๎วย ที่พักแรมมีหลายประเภท
ได๎แกํ โรงแรม และที่พักประเภทอื่นๆ เชํน เกสต์เฮ๎าส์ บังกะโล สถานที่พักแรมกลางแจ๎ง เป็นต๎น
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง ธุรกิจในการให๎บริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาหรับคนเดินทาง นักทํองเที่ยว หรือประชาชนทั่วไป ประกอบด๎วย (1) ภัตตาคารหรือร๎านอาหารเดี่ยว
ได๎แกํ ภัตตาคาร ร๎านอาหารทั่วไป ร๎านอาหารจานดํวน เป็นต๎น (2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ ม
ในสถาบัน เชํน ร๎านอาหารในโรงแรม ร๎านอาหารในศูนย์การค๎า ร๎านอาหารในสนามบินและสถานี
ขนสํงตํางๆ การบริการอาหารระหวํางการเดินทางบนเครื่องบน รถโดยสาร รถไฟ และเรือสาราญ
การบริการจัดอาหารและเครื่องดื่มให๎นักทํองเที่ยว เป็นต๎น
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ธุรกิจคมนาคมขนสํงเพื่อการทํองเที่ยว ประกอบด๎วย (1) ธุรกิจขนสํงทางบก ได๎แกํ
ทางรถไฟ รถยนต์สํวนบุคคล รถเชํา รถโดยสารประจาทาง (2) ธุรกิจขนสํงทางน้า เชํน เรือเดินทะเล
เรื อ สาราญ เรื อข๎ า มฟาก เรื อ ใบ เรื อยอร์ ช เรื อลํ อ งแมํ น้ า เป็ นต๎ น (3) ธุ ร กิ จขนสํ ง ทางอากาศ
เชํน การบินลักษณะเที่ยวบินประจา เที่ยวบินไมํประจา เที่ยวบินเชําเหมาลา เป็นต๎น
ธุรกิจนาเที่ยว เป็นการจัดหรือการให๎บริการ หรือการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ทัศนาจรหรือการให๎บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับนักทํองเที่ยว
อาจขายให๎แกํนักทํองเที่ยวโดยตรง หรือขายผํานตัวแทนธุรกิจทํองเที่ยว หรือการนาบริการตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวมาขายในลักษณะเหมารวม (Package tour) บริการมัคคุเทศก์
ธุรกิจจาหนํายสินค๎าของที่ระลึก ได๎แกํ สินค๎าชํวยประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว
ธุ ร กิ จ จ าหนํ า ยสิ น ค๎ า และบริ ก ารแกํ นั ก ทํ อ งเที่ ย วตามห๎ า งสรรพสิ น ค๎ า และร๎ า นค๎ า ตํ า งๆ รวมถึ ง
ร๎านปลอดอากร และธุรกิจของที่ระลึก
ธุรกิจนันทนาการ ประกอบด๎วย การให๎บริก ารเพื่อความบันเทิง และเพลิดเพลิ น
ส าหรั บ คนเดิ น ทางหรื อ นั ก ทํ อ งเที่ ย ว สวนสนุ ก ไนต์ ค ลั บ บาร์ ดิ ส โก๎ เ ธค คาสิ โ น ธุ ร กิ จ กี ฬา
เพื่อการทํองเที่ยว ธุรกิจจัดประชุมนิทรรศการและการทํองเที่ยวเป็นรางวัล (Meeting Incentive
Convention and Exhibition : MICE) เป็นต๎น
ทั้งนี้ตามมาตรา 4 แหํงพระราชบัญญัติการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย พ.ศ.2522
ธุรกิจทํองเที่ยวหมายรวมถึง
(1) ธุรกิจนาเที่ยว
(2) ธุรกิจโรงแรม
(3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสาหรับนักทํองเที่ยว
(4) ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินค๎าสาหรับนักทํองเที่ยว
(5) ธุรกิจการกีฬาสาหรับนักทํองเที่ยว
(6) การด าเนิ น งานนิ ท รรศการ งานแสดง งานออกร๎ า น การโฆษณาเผยแพรํ
หรือการดาเนินงานอื่นใดโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อชักนาหรือสํงเสริมให๎มีการเดินทางทํองเที่ยว
3) องค์ประกอบสนับสนุน ประกอบด๎วย ข๎อมูลขําวสารทางการทํองเที่ยว การรักษา
ความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว การอานวยความสะดวกในการเข๎าเมืองตามทําอากาศยาน ดํานตรวจ
คนเข๎าเมืองและศุลกากร โครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ เชํน ระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร สาธารณสุข ขนสํง
สาธารณะ เป็ น ต๎น สถาบัน การศึ กษาที่ผ ลิ ตบุ ค ลากรด๎ า นการทํ อ งเที่ ยว สถาบัน การศึ กษาที่เ ปิ ด
หลักสูตรนานาชาติสาหรับคนไทยและชาวตํางประเทศ องค์กรของรัฐ เชํน กระทรวงการทํองเที่ยว
และกีฬา การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย องค์กรภาคเอกชนที่แสวงหากาไร และองค์กรภาคเอกชน
ที่ไมํแสวงหากาไร
ดัง นั้ น ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจจึง จะพิจ ารณาให๎ ค รอบคลุ มองค์ ประกอบ
สาคัญๆ ของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว
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1.3 การสารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
การท่อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย 1 (ธั นวาคม 2554) ด าเนิ นโครงการส ารวจทัศ นคติ
และความพึง พอใจนั ก ทํอ งเที่ย วชาวตํ า งชาติ กลุํ ม ตลาดหลั ก และกลุํ มตลาดเกิ ด ใหมํ (ระยะที่ 2)
โดยทาการสารวจนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ จานวน 3,600 คน พบวํา ปัจจัยพื้นฐานที่นักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติให๎ความสาคัญ 5 อันดับแรกในการพิจารณาเลือกประเทศที่จะเดินทางไปทํองเที่ยว ได๎แกํ
ความเป็น มิต รของคนในพื้ นที่ (58%) ความสวยงามของสถานที่ ทํอ งเที่ ยวทางธรรมชาติ (54%)
ความหลากหลายของสถานที่ทํองเที่ยว (52%) ความนําสนใจของวัฒนธรรม (48%) และความนําสนใจ
ของวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนในพื้นที่ (46%) ในขณะที่ปัจจัยที่สาคัญ 5 อันดับแรกที่นักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติใช๎พิจารณาในการเลือกเดินทางมาทํองเที่ยวที่ประเทศไทย ได๎แกํ ความสวยงามของสถานที่
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ (60%) ความเป็นมิตรของคนในพื้นที่ (59%) ความนําสนใจของวัฒนธรรม
(50%) ความคุ๎มคํา/คําใช๎จํายในการเดินทางไมํสูง (48%) ความนําสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคน
ในพื้นที่ และความหลากหลายของสถานที่ทํองเที่ยว (47%)
โดยในการเดินทางมาทํองเที่ยวประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาตินั้น มีประเทศ
ที่อยูํในตัวเลือกกํอนการตัดสินใจมาทํองเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่ง โดยหลักเป็นประเทศที่อยูํในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (31%) เชํนเดียวกัน อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย
นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย (18%) อาทิ จีน ญี่ปุ่น ฮํองกง ประเทศในทวีปยุโรป (8%)
อาทิ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และประเทศในทวีปอเมริกา (7%) อาทิ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล
เป็นต๎น
สาหรับแรงผลักดันสาคัญที่ทาให๎นักทํองเที่ยวเลือกเดินทางมาทํองเที่ยวที่ประเทศไทย
แบํงออกได๎เป็น 5 แรงผลักดัน ได๎แกํ การฟื้นฟูรํางกายและจิตใจ (56%) ซึ่งรวมถึงความต๎องการผํอ น
คลายรํางกายและจิตใจและการดูแลสุขภาพ การหลุดพ๎น/ไปสนุกให๎เต็มที่ (27%) การเรียนรู๎/ค๎นหา
(27%) การใช๎เวลารํวมกัน (10%) และอื่นๆ (8%)
ทั้ ง นี้ แหลํ ง ข๎ อ มู ล ที่ นั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวตํ า งชาติ ไ ด๎ รั บ ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทํ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย ได๎แกํ การบอกตํอจากเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว (50%) ตัวแทนบริษัทนาเที่ ยว
(25%) เว็บไซต์และหนังสื อแนะนาการทํ องเที่ยว (19%) โฆษณา/สกู๏ปใน CNN และ National
Geographic (16%) ในทิศทางเดียวกัน นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติก็เห็นวําแหลํงข๎อมูล รวมถึงชํองทาง
online อื่นๆ ที่เป็นแหลํงข๎อมูลที่สามารถเข๎าถึงได๎ดีที่สุดในการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการทํองเที่ยว ได๎แกํ
การบอกตํอจากเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว (32%) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยวและเว็บไซต์ (12%) หนังสือ
แนะนาการทํองเที่ยว (9%) เว็บไซต์ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยและโฆษณา/สกู๏ปใน National
Geographic (8%) โฆษณา/สกู๏ปใน CNN (7%) ศูนย์บริการข๎อมูลนักทํองเที่ยวและ social network
(6%)
1

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย รายงานขั้นสุดท๎าย โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักทํองเที่ยวตํางชาติ
กลุํ ม ตลาดหลั ก และกลุํ ม ตลาดเกิ ด ใหมํ (ระยะที่ 2) ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 23 ธั น วาคม 2554, แหลํ ง ที่ ม า :
http://www.etatjournal.com/web/menu-download-zone/menu-dl-executive-summary/14-catedownload-zone/cate-dl-executive-summary/372-dl-2011-foriegn-tourist
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม๎นท์ จากัด
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ในการเดินทางมาทํองเที่ยวที่ประเทศไทย สิ่ง ที่นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติรับรู๎วําเป็น
highlight/สิ่งที่ไมํควรพลาดในการเดินทางมาทํองเที่ยวที่ประเทศไทย ได๎แกํ สถานที่ทํองเที่ยว (37%)
อาทิ เกาะ ชายหาดทะเล วัดไทย การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ/น้าตก/ภูเขา ประเพณี/วัฒนธรรมไทย
(23%) อาทิ อาหารไทย วัฒนธรรมท๎องถิ่น วิถีชิวิตของคนท๎องถิ่น ศาสตร์การนวดแบบไทย กิจกรรม
ทํองเที่ยว (7%) อาทิ ดาน้าดูปะการัง การแสดงโชว์ การทํองเที่ยวกลางคืน การขี่ช๎าง เป็นต๎น
ในด๎ า นพฤติ ก รรมการเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย ว พบวํ า โดยรวมนั ก ทํอ งเที่ ย วชาวตํ า งชาติ
เดินทางไปทํองเที่ยวตํางประเทศเฉลี่ย 1-2 ครั้งตํอปี (62%) และการเดินทางมาประเทศไทยครั้ง นี้
สํวนใหญํ ไมํใ ชํการเดินทางครั้งแรก โดยมีถึ ง 65% ที่เคยเดินทางมาประเทศไทยกํ อนหน๎านี้ แล๎ ว
และมีถึง 39% ที่เคยเดินทางมาประเทศไทยมากกวํา 2 ครั้ง
โดยนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ 44% เดินทางมาทํองเที่ยวในประเทศไทยโดยการจัดการ
ซื้อ แพ็ คเกจ/จองห๎ องพัก และเดิน ทางมาด๎ว ยตั วเองทั้ง หมด ในขณะที่มี 25% ที่ซื้ อแพ็ค เกจทั ว ร์
และจองห๎องพักผํานบริษัททัวร์แตํเดินทางทํองเที่ยวด๎วยตัวเอง และอีก 14% เดินทางมากับกรุ๏ปทัวร์
โดยที่บริษัททัวร์จัดการเรื่องตํางๆ ให๎ทุกอยําง
ในการเดิ น ทางมาทํ อ งเที่ ย วที่ ป ระเทศไทยครั้ ง นี้ มี นั ก ทํ อ งเที่ ย ว 75% เดิ น ทาง
เข๎าประเทศไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิ รองลงมาด๎วยสนามบินภูเก็ต (12%) และสนามบินเชียงใหมํ
(5%) โดยนักทํองเที่ยวเกือบทั้งหมดเดินทางเข๎าและออกจากประเทศไทยที่สนามบิน/สถานที่เดียวกัน
และมีเพียง 2% ที่เดินทางเข๎าประเทศไทยผํานทางสนามบินสุวรรณภูมิแตํเดินทางออกจากประเทศไทย
ทางสนามบิ น อื่ น ๆ เชํ น เข๎ า ทางสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ แ ตํ อ อกที่ ส นามบิ น เชี ย งใหมํ เป็ น ต๎ น
ซึ่งโดยรวมแล๎วนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีวันพักอยูํในประเทศไทยที่ 11-20 วัน (30%) และ 5-10 วัน (21%)
นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินทางมากับผู๎อื่น โดยมี 30% ที่เดินทางมา 2 คนโดยนับรวม
ตนเอง 29%เดินทางมามากกวํา 3 คน 20% เดินทางมา 3 คน และมี 17% ที่เดินทางมาทํองเที่ยว
เพียงคนเดียวนักทํองเที่ยวชาวตํ างชาติสํวนใหญํเดินทางมาทํองเที่ยวกับเพื่อน (33%) และคูํสมรส
(31%) และมี 7% ที่พาลูกมาทํองเที่ยวด๎วย ในขณะที่มี 9% ที่เดินทางมาทํองเที่ยวกับแฟน/คูํรัก 6%
มาทํองเที่ยวกับพี่น๎อง/ญาติ 5% พาบิดา/มารดามาทํองเที่ยวด๎วย และอีก 4% มาทํองเที่ยวกับเพื่อน
รํวมงาน
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติสํวนใหญํมาสัมผัสประสบการณ์ด๎านความบันเทิงและอาหาร
(84%) ซึ่งได๎แกํ การมารับประทานอาหารไทย ซื้อสินค๎าท๎องถิ่น/เสื้อผ๎าไทย/สินค๎า brand name
และการทํองเที่ยวกลางคืน นอกจากนี้ 83% เดินทางมาทํองเที่ยวตามสถานที่ทํองเที่ยวธรรมชาติ
ซึ่งรวมถึงการทํองเที่ยวทะเล/ชายหาด ป่า ภูเขา น้าตก การลํองแพ เรือแคนู ปีนเขา และการทํองเที่ยว
เชิ ง เกษตร 75% เดิ น ทางมาทํ อ งเที่ ย วด๎ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และผู๎ ค น ซึ่ ง ได๎ แ กํ สถานที่ ท าง
ประวัติศาสตร์ การชมเมือง การเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนในท๎องถิ่น พิพิธภัณ ฑ์ การสาธิต
ผลงานศิ ลปะและหัตถกรรม 53% เดิน ทางมาทํ องเที่ยวเชิง สุขภาพ เชํน การใช๎ บริก าร Spa &
Wellness การเข๎ารับการรักษาพยาบาล และการทาบุญ/แสวงบุญ/ปฏิบัติธรรม 33% มาทากิจกรรม
อื่นๆ เชํน ดาน้า ตีกอล์ฟ และรํวมเทศกาล/งานประเพณีของไทย ทั้งนี้ จากกิจกรรมที่นักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติมาทาที่ประเทศไทยพบวํามีกิจกรรมที่นักทํองเที่ยวคํอนข๎างชอบ ได๎แกํ การทํองเที่ยว
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ตามสถานที่ทํองเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลและชายหาด มีนักทํองเที่ยวมากกวําครึ่งหนึ่งที่ทา
กิจกรรมเหลํานี้แล๎วรู๎สึกวําเป็นกิจกรรมที่ตนเองชอบ
นักทํ องเที่ ยวชาวตํ างชาตินิ ยมเดิน ทางมาทํ องเที่ ยวและทากิจ กรรมทํอ งเที่ย วตํ างๆ
ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมากที่สุด 83% อาทิ กรุงเทพฯ และพัทยา ตามด๎วยภาคใต๎ 56% อาทิ
ภูเก็ต กระบี่ เกาะพะงัน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หัวหิน ชะอา และภาคเหนือ 31% อาทิ เชียงใหมํ
เชี ย งราย และหากวิเ คราะห์ นั ก ทํ อ งเที่ ยวจ าแนกตามปั จ จั ย ผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางมาทํ องเที่ ย ว
ในประเทศไทย จะพบวํา สาหรับกลุํมที่ต๎องการการฟื้นฟูรํางกายและจิตใจ ต๎องการการหลุดพ๎น
และใช๎เวลารํวมกันกับผู๎อื่น มีแนวโน๎มที่จะไปที่จังหวัดภูเก็ตมากกวํากลุํมอื่นๆ ในขณะเดียวกันสาหรับ
กลุํมที่ต๎องการการเรียนรู๎/ค๎นหา มีแนวโน๎มจะไปที่จังหวัดเชียงใหมํมากกวํากลุํมอื่น และหากวิเคราะห์
จาแนกตามกลุํมนักทํองเที่ยว พบวํากลุํม First visit มีแนวโน๎มจะไปที่จัง หวัดภูเก็ตมากกวํากลุํม
Revisit ในขณะที่กลุํม Revisit มีแนวโน๎มไปที่พัทยา/ชลบุรี และหัวหิน/ชะอามากกวํากลุํม First visit
และหลั ง จากสิ้ น สุ ด การเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วที่ ป ระเทศไทยแล๎ ว นั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวตํ า งชาติ 51%
จะเดินทางกลับประเทศของตนเลย ในขณะที่อีก 39% จะไปทํองเที่ยวที่ประเทศอื่นตํอ โดยประเทศ
ที่จะเดินทางไปทํองเที่ยวตํอจากประเทศไทยในทริปนี้ ได๎แกํ ประเทศใกล๎เคียง เชํน เวียดนาม (8%)
ลาว (7%) อิ น โดนี เ ซี ย (6%) มาเลเซี ย (6%) สิ ง คโปร์ (6%) พมํ า (3%) และประเทศอื่ น ๆ
เชํน จีน (5%) ฮํองกง (5%) ญี่ปุ่น (4%) ฟิลิปปินส์ (4%) เกาหลีใต๎ (2%)
เมื่อให๎นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติให๎คาจากัดความของ Amazing Travel ตามความคิด
ของตนเองหลังจากที่ได๎เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยแล๎ว จะพบวํานักทํองเที่ยวเห็นวํา สถานที่
ทํ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสวยงามมากๆ การได๎ สั ม ผั ส กั บ ประสบการณ์ ใ หมํ ๆ ที่ ไ มํ เ คยเห็ น ผู๎ ค นที่ ดี
ความสนุก สนาน ความนํ าตื่ น เต๎ น/ประหลาดใจ ความผํ อ นคลาย และวั ฒนธรรมและอาหารที่ ดี
เป็นสิ่งที่ตรงกับความหมายของ Amazing Travel
ในการส ารวจครั้ ง นี้ ไ ด๎ ใ ห๎ นั ก ทํ อ งเที่ ย วให๎ ค าจ ากั ด ความเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์
การทํองเที่ยวประเทศไทยในครั้งนี้ ด๎วยคาไมํเกินสามคา จะพบวํามีนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติให๎คา
จากั ด ความในด๎ า นบวกที่ 77% โดยให๎ ค าจ ากั ด ความ อาทิ สวยงาม ยอดเยี่ ย ม ความนํ า ตื่ น ตา
ที่เรียบงําย นําสนใจ ความสนุกสนาน ผํอนคลาย/สบาย/สดชื่น ยิ้มแย๎ม/อบอุํน/เป็นมิตร อาหารอรํอย
ความเผ็ดร๎อน แสงแดด/ความอบอุํน ความสงบและความแตกตําง เป็นต๎น
ในขณะที่ มี นั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวตํ า งชาติ 2% ที่ จ ะให๎ ค าจ ากั ด ความประสบการณ์
การทํองเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ในด๎านลบ อาทิ มีปัญหาด๎านการสื่อสารภาษาตํางประเทศ ไมํคุ๎มคํา
ความสกปรก/ฝุ่น รถติด นําผิดหวัง ความรู๎สึกเฉยๆ และความรู๎สึกแยํ เป็นต๎น ในด๎านความพึงพอใจ
พบวํา นัก ทํองเที่ยวชาวตํางชาติใ ห๎ระดับความพึ ง พอใจโดยรวมตํอ การทํ องเที่ยวในประเทศไทย
ในระดั บสู ง ที่คํ า เฉลี่ ย 4.32 (จากคะแนนเต็ม 5) โดยมี นั กทํ อ งเที่ ยวที่ พึง พอใจกั บ การทํอ งเที่ ย ว
ในประเทศไทยถึงพึงพอใจมากที่ 88% และในทางตรงกันข๎ามมีนักทํองเที่ยวที่ไมํพึงพอใจถึงไมํพอใจ
มากที่ 4% และหากพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวในแตํละกลุํมตลาด จะพบวํา
นั ก ทํ อ งเที่ ย วกลุํ ม ตลาดที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง มาก ได๎ แ กํ ออสเตรเลี ย (4.61) นอร์ เ วย์ (4.55)
และสวีเดน (4.51) และกลุํมตลาดที่มีความพึงพอใจสูง ได๎แกํ แคนาดา (4.43) สวิตเซอร์แลนด์ (4.37)
เนเธอร์แ ลนด์ (4.36) เดนมาร์ ก (4.34) ฟิ ลิ ป ปิ นส์ (4.29) อิ ตาลี (4.24) และอิ ส ราเอล (4.15)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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โดยนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติมีความพึงพอใจในระดับสูงในด๎าน ความมีน้าใจไมตรีและการต๎อนรับที่ดี
ของคนไทยที่คําเฉลี่ย 4.28 และความนําสนใจของสถานที่และกิจกรรมการทํองเที่ยวที่คําเฉลี่ย 4.15
ในทางตรงข๎ า ม ประเด็ น ที่ นั ก ทํ อ งเที่ ย วยั ง พึ ง พอใจในระดั บ ที่ ไ มํ สู ง มากนั ก ได๎ แ กํ บ ริ ก ารด๎ า น
การทํองเที่ยวที่คําเฉลี่ย 3.98 และความปลอดภัยในการเดินทางทํองเที่ยวที่คําเฉลี่ย 3.94 สํวนประเด็นที่
นักทํองเที่ยวคํอนข๎างไมํพึงพอใจจะเป็นในด๎านสิ่งอานวยความสะดวกในการทํองเที่ยวที่คําเฉลี่ย 3.86
การสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 25572
สานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทาการสารวจ
พฤติกรรมการเดินทางทํองเที่ยวของชาวไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทํ องเที่ยวของชาวไทยในรอบปีที่ผํานมา
ทั้งในเรื่องการเดินทางทํองเที่ยว ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง กิจกรรมที่ทาระหวําง
การเดินทาง การจัดการเดินทาง คําใช๎จํายในการเดินทาง การเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ รวมทั้ง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การทํ อ งเที่ ย ว โดยเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล ในเดื อ นมกราคม - มี น าคม 2557
จากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตกเป็นตัวอยํางทั่วประเทศ จานวน 63,060 ราย
ผลจากการสารวจสรุปได้ ดังนี้
1) การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด
1.1) การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง
ผลการสารวจพฤติกรรมการเดินทางทํ องเที่ยวของประชากรที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้น ไปทั่ ว ประเทศเกี่ ย วกับ การเดิ น ทางจากที่ อ ยูํ อ าศั ย ประจ าในจั ง หวั ดหนึ่ ง ไปยั ง สถานที่ อ ยูํ ใ น
อีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวพักผํอน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร
ประชุมหรือสัมมนา เลํน หรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับการรักษา
สุข ภาพ หรื อ ประกอบภารกิ จ อื่น ๆ ที่ไ มํ ใชํ เ พื่ อท างานประจ า หรื อเพื่ อการศึก ษา และต๎ อ งไมํ ใ ชํ
การเดินทางที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อสินค๎ามาจาหนําย ซึ่งถือวําเป็นการเดินทางทํองเที่ยว พบวํา
ในรอบปี ที่ ผํา นมา (ในรอบปี 2556) มี จ านวนร๎ อ ยละของประชากรที่ เ ดิ นทางทํ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น
เป็น ร๎อยละ 64.7 โดยในรอบปี 2552 – 2555 มีผู๎เดินทางทํองเที่ยว ร๎อยละ 48.8 50.1 54.8 และ
57.8 ตามลาดับ
ส าหรั บ กลุํ ม ผู๎ ที่ เ ดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วในรอบปี 2556 พบวํ า มี ลั ก ษณะ
การเดิน ทางแบบไมํ พั กค๎ างคืน ซึ่ งถื อวํ าเป็น นัก ทั ศนาจรประมาณ ร๎ อยละ 33.8 สํ วนผู๎ที่ เดิ นทาง
มีลักษณะการพักค๎ างคืน อยํางน๎อย 1 คืน ร๎ อยละ 45.3 และผู๎ที่เดินทางทั้ง 2 ลักษณะคือ ทั้ง พัก
และไมํพักค๎างคืน ร๎อยละ 20.9

2

ศูนย์วิจัยด๎านการตลาดทํองเที่ยว การสารวจพฤติกรรมการเดินทางทํองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2557 จาก www.tourismthailand.org/tatic
สืบค๎นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
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สาหรับผู๎ที่ไมํได๎เดินทางทํองเที่ยวในรอบปี 2556 ได๎ให๎เหตุผลที่ไมํเดินทาง
5 ล าดั บ แรก ได๎ แ กํ ไมํ มี เ วลาวํ า งไมํ มี ทุ น ทรั พ ย์ เ พี ย งพอส าหรั บ การเดิ น ทาง ไมํ ช อบเดิ น ทาง
สภาพเศรษฐกิจไมํคํอยดี และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เมื่อพิจารณาภาคที่ประชากรเดินทางไปทํองเที่ยวพบวํา ประชากรเดินทาง
ไปทํองเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด ร๎อยละ 34.2 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร๎อยละ
30.4 ภาคตะวันออก ร๎อยละ 18.2
1.2) วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางทํองเที่ยว 5 อันดับแรก ได๎แกํ เยี่ยมญาติ/
เพื่อน ร๎อยละ 39.1 ไหว๎พระ/ปฏิบัติธรรม ร๎อยละ 37.2 ต๎องการพักผํอน/เปลี่ยนบรรยากาศ ร๎อยละ
31.6 ซื้อของ/ช็อปปิ้ง ร๎อยละ 25.5 และรับประทานอาหารตํางจังหวัด ร๎อยละ 24.4
1.3) กิจกรรมทีท่ าระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
สาหรั บ กิ จ กรรมที่ ท าระหวํ า งการเดิ น ทางทํ อ งเที่ย ว 5 อั น ดั บ แรก ได๎ แ กํ
ทํองเที่ยวทั่วไป ร๎อยละ 67.9 กิจกรรมเชิงศาสนา ร๎อยละ 56.9 พักผํ อนในที่พักหรือบ๎านญาติ/ไมํทา
กิจกรรม ร๎อยละ 33.7 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร๎อยละ 19.6 กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม ร๎อยละ 6.6
2) การจัดการเดินทาง
2.1) ผู้ร่วมเดินทาง ผู้ ตัดสินใจเลือ กการเดินทาง ลัก ษณะการจัด การเดินทาง
และการหาข้อมูล
ผู๎ที่เดินทางทํองเที่ยวมากกวําครึ่งหนึ่ง จะเดินทางทํองเที่ยวกับครอบครัว/
ญาติ ร๎อยละ 63.5 รองลงมา เดินทางกับเพื่อน/เพื่อนรํวมงาน ร๎อยละ 21.6 สาหรับการตัดสินใจเลือก
การเดินทาง ผู๎ที่เดินทางทํองเที่ยวสํวนใหญํตัดสินใจเอง ร๎อยละ 65.8 รองลงมา จะเป็นครอบครัว/
ญาติ ร๎อยละ 22.1
ส าหรั บ ลั ก ษณะการจั ด การเดิ น ทางสํ ว นใหญํ จั ด การเดิ น ทางเองทั้ ง หมด
ร๎อยละ 89.1 รองลงมา มีหนํวยงาน/คณะจัดการให๎ ร๎อยละ 9.7 สํวนวัน/เวลาที่เดินทางทํองเที่ยว
สํวนใหญํจะเดินทางวันเสาร์-อาทิตย์ ร๎อยละ 38.9 รองลงมา วันหยุดยาว ร๎อยละ 31.9
ประชากรที่ เ ดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วสํ ว นใหญํ ไ มํ นิ ย มหาข๎ อ มู ล ขํ า วสารส าหรั บ
การเดินทางในทุกแหลํงข๎อมูล แตํอยํางไรก็ตามยัง มีประชากรที่เดินทางทํองเที่ยว สํวนใหญํจะหา
ข๎อมูลขําวสารสาหรับการเดินทางจากเพื่อน ญาติ ครอบครัว ร๎อยละ 43.3
2.2) พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ผู๎เดิ นทางทํอ งเที่ย วสํ วนใหญํ นิ ยมเดิ นทางด๎ว ยพาหนะสํว นตั ว/รถยนต์
ร๎อยละ 63.1 รองลงมา เดินทางด๎วยรถทัวร์ รถโดยสารประจาทาง ร๎อยละ 19.8 รถเชํา เชํน รถตู๎
รถยนต์ รถทัวร์ รถบัส ร๎อยละ 14.4 รถไฟ ร๎อ ยละ 1.6 มีเพีย งสํวนน๎อยที่ เดินทางด๎วยเครื่องบิ น
ร๎อยละ 1.1
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2.3) สถานที่พักแรม
ผู๎ที่เดินทางทํองเที่ยวแบบพักคํางคืนสํวนใหญํนิยมที่จะพักแรมที่บ๎าน/ที่พัก
ของครอบครัว/ญาติ/เพื่อน เพราะไมํต๎องเสียคําใช๎จําย ร๎อยละ 62.6 พักที่โรงแรม ร๎อยละ 16.2
พักที่ รีส อร์ ท ร๎อ ยละ 11.6 พัก ที่บัง กะโล ร๎ อยละ 2.6 พัก ที่วั ด/สถานที่ ปฏิ บัติ ธรรม ร๎อ ยละ 2.3
พักที่อุทยานแหํงชาติ ร๎อยละ 1.1 พักที่บ๎านพักรับรองทางราชการ/เอกชน และโฮมสเตย์ ร๎อยละ 0.9
และมีสํวนน๎อยเลือกพักที่เกสท์เฮาส์และโรงพยาบาล สํวนคําเฉลี่ยของจานวนวันที่เดินทางทํองเที่ยว
อยูํที่ 3.8 วัน
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สาหรับคํ าใช๎จํา ยในการเดิ นทางทํ องเที่ย วครั้ ง /ทริป ลําสุ ดตํ อคนของผู๎ที่ เดิน ทาง
ทํองเที่ ยว พบวํ า อยูํ ที่ป ระมาณ 2,776 บาทตํ อคน หากเป็ นการเดิ นทางแบบไมํพั กคํ างคืน อยูํ ที่
1,418 บาทตํอ คน แบบพั กคํ า งคื น 3,914 บาทตํ อ คน หากพิ จ ารณาตามภาคที่ อยูํ อ าศั ย พบวํ า
คนภาคตะวันออก ใช๎เงินในการเดินทางทํองเที่ยวเฉลี่ยตํอคนสูงสุด คือ 3,776 บาทตํอคน รองลงมา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,554 บาทตํอคน ภาคใต๎ 3,219 บาทตํอคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2,460 บาทตํอคน ภาคเหนือตอนบน 2,374 บาทตํอคน ภาคกลาง 2,137 บาทตํอคน และต่าสุด
ในภาคเหนือตอนลํางอยูํที่ประมาณ 1,675 บาทตํอคน
เมื่อพิจารณาคําใช๎จํายในการเดินทางทํองเที่ยวเพื่อทราบวําในการเดินทางใช๎จําย
ไปในหมวดใดมากที่สุด พบวํา ผู๎ที่เดินทางทํองเที่ยวใช๎เป็นคําพาหนะเดินทางมากที่สุด ร๎อยละ 33.3
รองลงมา ซึ่ ง ไมํ แ ตกตํ า งกั น มากนั ก เป็ น คํ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ร๎ อ ยละ 33.1 และซื้ อ สิ น คํ า
และของที่ระลึก ร๎อยละ 24.5
4) การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
สาหรับการเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศของประชากร ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในรอบ
ปี 2556 มีเพียงร๎อยละ 4.1 โดยนิยมเดินทางในชํวง เดือนเมษายน-มิถุนายน มากที่สุด ร๎อยละ 33.3
รองลงมา ใกล๎เคียงกันคือ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ร๎อยละ 30.4 เดือนมกราคม-มีนาคม ร๎อยละ 22.9
เดื อ นกรกฎาคม-กั น ยายน ร๎ อ ยละ 13.4 สํ ว นจ านวนครั้ ง ที่ เ ดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วตํ า งประเทศตํ อ ปี
ในภาพรวมโดยเฉลี่ยเดินทาง 1.5 ครั้งตํอปี
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
5.1) การวางแผนล่วงหน้า และการจัดสรรเงินสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทํองเที่ยว สํวนใหญํไมํมีการวางแผน
ลํวงหน๎ากํอนการเดินทาง ร๎อยละ 58.1 ที่มีการวางแผน มีร๎อยละ 41.9 สํวนการจัดสรรวงเงิน สาหรับ
การเดินทางทํองเที่ยว พบวํา สํวนใหญํไมํมีการจัดสรรเงินไว๎ ร๎อยละ 77.2 ที่มีการจัดสรรเงินไว๎สาหรับ
การเดินทางมีเพียง ร๎อยละ 22.8
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5.2) การรับรู/้ ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ของ ททท.
การรับรู๎/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหมํ เมืองไทยยั่งยืน” สํวนใหญํไมํเคย
รับรู๎/ไมํทราบสโลแกนดังกลําว ร๎อยละ 56.1 สํวนที่เคยรับรู๎/ทราบสโลแกน ร๎อยละ 43.9 โดยสํวนใหญํ
รับรู๎/ทราบจากโทรทัศน์ ร๎อยละ 94.6 รองลงมา จากวิทยุ ร๎อยละ 15.9
5.3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว
จากการสารวจประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความเห็ นวํา ได๎รับประโยชน์
จากการเดินทางทํองเที่ยวในทุกประเด็น โดย 3 ประเด็นแรก ได๎แกํ ได๎รับประสบการณ์และความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น ร๎อยละ 50.8 ทาให๎เกิดความเข๎าใจสนิทสนมมากขึ้นภายใน
หมูญ
ํ าติ ร๎อยละ 50.3 และทาให๎ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ร๎อยละ 49.1
กรมการท่องเที่ยว 3 (2556) ดาเนิ นโครงการจั ดทาดัช นี ความพึง พอใจนักทํอ งเที่ย ว
รายไตรมาส และดัช นีก ารจ๎า งงานด๎า นการทํอ งเที่ ยวรายไตรมาส โดยการสารวจความพึ ง พอใจ
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศเพื่อจัดทาดัชนีความพึง พอใจของนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ
ดาเนินการตํอเนื่อง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2556 ครอบคลุม
8 พื้ น ที่ ได๎ แ กํ ทํ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพมหานคร ภาคกลาง (จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหมํ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัง หวัดหนองคาย)
ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และภาคใต๎ (จังหวัดภูเก็ต)
โดยในแตํละไตรมาสได๎ดาเนินการสารวจนักทํองเที่ยวจานวน 2,503 ราย 2,499 และ 2,469 ราย
ตามลาดับ
จาก 16 ประเด็น ที่ประเมิ น พบวํา ในไตรมาส 2 ปี 2556 โดยรวมปรั บตัว ดีขึ้ น
จาก 2 ไตรมาสแรกเพียงเล็กน๎อย โดยมีจานวน 4 ประเด็นที่ความพึง พอใจอยูํในระดับคะแนน
ร๎อยละ 80 ขึ้นไป ได๎แกํ บริการเพื่อสุขภาพ ประชาชน ภัตตาคาร/ร๎านอาหาร และสถานที่พักแรม
มีจานวน 9 ประเด็นที่คะแนนอยูํระหวําง 75.0-79.9 ได๎แกํ การซื้อสินค๎าและของที่ระลึก กิจกรรม/
แหลํงทํองเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข๎าเมือง ศูนย์บริการข๎อมูลขําวสารนักทํองเที่ยว มัคคุเทศก์
ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะตํางๆ และบริษัทนาเที่ยว ในขณะที่มี 2 ประเด็น
ที่ ต่ ากวํ า ร๎ อ ยละ 70.0-75.0 ได๎ แ กํ กี ฬ ากอล์ ฟ อิ น เทอร์ เ น็ ต /โทรศั พ ท์ ร ะหวํ า งประเทศ
และมี 1 ประเด็นที่ต่ากวําร๎อยละ 70.0 ได๎แกํ ห๎องน้าสาธารณะ
เมื่อพิจารณาในประเด็นยํอยของแตํละประเด็นที่ประเมินความพึงพอใจ พบวํา โดยรวม
แตํละประเด็นยํอยจะมีคะแนนความพึง พอใจใกล๎เคียงกับคะแนนความพึง พอใจรวมของประเด็น
การประเมิ น นั้ น ๆ โดยมี ป ระเด็ น ที่ ค วามพึ ง พอใจในแตํ ล ะประเด็ น ยํ อ ยที่ ต่ ากวํ า ร๎ อ ยละ 80
อยูํจานวนมาก ซึ่งครอบคลุมทั้งด๎าน ประชาชน ภัตตาคาร/ร๎านอาหาร สถานที่พักแรม การซื้อสินค๎า
และของที่ระลึก กิจกรรม/แหลํงทํองเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข๎าเมือง ศูนย์บริการข๎อมูล
ขําวสารนักทํองเที่ยว กีฬากอล์ฟ มัคคุเทศก์ ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะตํางๆ
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บริ ษั ท นาเที่ ย ว อิ น เทอร์ เ น็ต /โทรศัพ ท์ ร ะหวํ า งประเทศ และห๎อ งน้ าสาธารณะ โดยเฉพาะใน 5
ประเด็ น หลั ง ได๎ แกํ ความปลอดภั ย การเดิน ทางโดยรถโดยสารสาธารณะตํ างๆ บริ ษัท น าเที่ ย ว
อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์ระหวํางประเทศ และห๎องน้าสาธารณะ นั้นจะมีระดับคะแนนความพึง พอใจ
คํอนข๎างต่า โดยประเด็นยํอยตํางๆ เหลํานี้ แม๎โดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2556 จะปรับตัวดีขึ้น แตํเป็น
เพียงเล็กน๎อยเทํานั้น
จากคะแนนความพึ ง พอใจของนั ก ทํ อ งเที่ ย วใน 3 ไตรมาสที่ ด าเนิ น การส ารวจ
เพื่อประเมินความพึงพอใจนั้น พบวํามีเพียง 1 ด๎าน คือ บริการเพื่อสุขภาพ ซึ่งนักทํองเที่ยวมีความ
พึงพอใจคํอนข๎างมาก ทั้งในภาพรวมและแตํละประเด็นยํอย ซึ่งนับวําเป็นจุดแข็งของการทํองเที่ยวไทย
จาเป็นที่หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะรักษาระดับคุณภาพการให๎บริการและพัฒนาในดียิ่งๆ ขึ้นอีก
ในขณะที่ด๎าน ประชาชน (ประเด็นความซื่อสัตย์) ภัตตาคาร/ร๎านอาหาร สถานที่พักแรม การซื้อสินค๎า
และของที่ระลึก กิจกรรม/แหลํงทํองเที่ ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข๎าเมือง ศูนย์บริการข๎อมูล
ขําวสารนักทํองเที่ยว และมัคคุเทศก์ แม๎โดยรวมจะดี แตํมีประเด็นยํอยตําง ๆ ที่ควรปรับปรุงให๎ดีขึ้น
อยํ างตํอ เนื่ องเพื่ อยกระดั บความพึ งพอใจโดยรวมของนัก ทํอ งเที่ย ว สํว นอี ก 6 ประเด็ น ได๎ แ กํ
ด๎ า นความปลอดภั ย การเดิ น ทางโดยรถโดยสารสาธารณะตํ า งๆ บริ ษั ท น าเที่ ย ว กี ฬ ากอล์ ฟ
อินเทอร์เน็ต /โทรศัพท์ระหวํางประเทศ และห๎องน้าสาธารณะ นั้น มีระดับคะแนนความพึง พอใจ
คํอนข๎างต่า จาเป็นต๎องมีมาตรการเรํงดํวนเพื่อดาเนินการพัฒนาให๎ดีขึ้น
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา4 ดาเนินการสารวจทัศนคติความพึงพอใจ
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ ภายใต๎โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางประเทศที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข๎อมูลที่ไ ด๎ไ ปพัฒนา
และปรับปรุงด๎านการทํองเที่ยวของประเทศไทย โดยดาเนิน การสารวจนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ
ที่เ ดิน ทางมาทํอ งเที่ ยวในประเทศไทย ตามจัง หวัด ที่เ ป็ นแหลํ ง ทํอ งเที่ย วสาคัญ ๆ รวมทั้ ง บริเ วณ
ดํานตรวจคนเข๎าเมืองตํางๆ จานวน 5,054 คน
พฤติ ก รรมของนั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวตํ า งประเทศสํ ว นใหญํ (ร๎ อ ยละ 83. 5) นิ ย มจั ด
การเดินทางเอง มีเพียงสํวนน๎อย (ร๎อยละ 16.5) ที่จัดการเดินทางโดยการซื้อแพ็คเกจทัวร์ โดยกลุํม
ที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก (first visit) จัดการเดินทางโดยซื้อแพ็คเกจทัวร์กับบริ ษัทนาเที่ยวใน
สัดสํวนที่สูงกวํากลุํมที่มาประเทศไทยหลายครั้ง (revisit) (ร๎อยละ 21.6 ตํอ ร๎อยละ 9.1) ซึ่งอาจเกิด
จากสาเหตุ ตํ า งๆ เชํ น ยั ง ไมํ คุ๎ น เคยกั บ สถานที่ ทํ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ความไมํ มั่ น ใจ
ในด๎านการสื่อสาร เป็นต๎น โดยมีผู๎รํวมเดินทางเฉลี่ย 3.12 คน และมีวันพักเฉลี่ย 14.87 วัน โดยกลุํม
ที่มาประเทศไทยหลายครั้งเป็นกลุํมที่มีความประทับใจตํอการทํองเที่ยวในประเทศไทยสํงผลให๎มีวัน
พักเฉลี่ยมากกวํากลุํมที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก (16.67 วัน ตํอ 13.58 วัน) และมากกวําครั้งลําสุด
ที่ม าประเทศไทย (16.67 วั น ตํ อ 15.99 วั น ) ทั้ ง นี้ นั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวตํ า งประเทศต๎ อ งการมา
เพื่อทํองเที่ยว/พักผํอนเป็นสํวนใหญํ (ร๎อยละ 84.9) โดยในการเดินทางครั้งนี้ นักทํองเที่ยวสํวนใหญํ
(ร๎อยละ 77.0) มาประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และมีคําใช๎จํายเฉลี่ย 46,881.03 บาทตํอคน
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ปั จ จั ย 5 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวตํ า งประเทศใช๎ ใ นการตั ด สิ น ใจเดิ น ทาง
มาประเทศไทย ได๎แกํ สถานที่ทํองเที่ยว (ร๎อยละ 73.7) อาหาร (ร๎อยละ 70.2) ความเป็นมิตรของคน
ไทย (ร๎อยละ 59.2) การซื้อสินค๎าและของที่ระลึก (ร๎อยละ 44.5) และราคา/การสํง เสริ มการขาย
(ร๎อยละ 42.6) ซึ่งมี 4 ปัจจัยที่สอดคล๎องกับ 5 ปัจจัยแรกที่นักทํองเที่ยวใช๎ในการเลือกประเทศเพื่อไป
ทํองเที่ยว ซึงได๎ แกํ สถานที่ทํองเที่ยว (ร๎อ ยละ 75.6) อาหาร (ร๎อ ยละ 65.3) ความเป็นมิต รของ
ประชาชน (ร๎อยละ 58.3) ราคา/การสํงเสริมการขาย (ร๎อยละ 41.8) และกิจกรรมผจญภัย (ร๎อยละ 40.7)
ในภาพรวมนัก ทํองเที่ ยวชาวตํางประเทศทราบข๎ อมูลเกี่ยวกับ การทํอ งเที่ ยวกํอนมา
ประเทศไทยผํานสื่อบุคคล (เพื่อน/ญาติ) มากที่สุด (ร๎อยละ 66.9) รองลงมา ได๎แกํ เว็บไซต์เกี่ยวกับ
การทํองเที่ยว (ร๎อยละ 40.4) สื่อตํางๆ (สิ่ง พิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ) (ร๎อยละ 14.3) ตัวแทนนาเที่ยว
(ร๎ อ ยละ 13.0) ฯลฯ และในระหวํ า งทํ อ งเที่ ย วในประเทศไทยจะใช๎ สื่ อ เพื่ อ น/ญาติ มากที่ สุ ด
(ร๎อยละ 48.1) รองลงมา ได๎แกํ เว็บไซต์เกี่ยวกับการทํองเที่ยว (ร๎อยละ 39.0) เว็บไซต์การทํองเที่ยว
แหํง ประเทศไทย (ร๎อยละ 19.9) แผํนพับ (ร๎อยละ 16.3) พนักงานต๎อนรับโรงแรม (ร๎อยละ 14.8)
มัคคุ เทศก์ (ร๎อ ยละ 13.6) ฯลฯ เนื่องจากในปัจจุ บันสามารถใช๎อิ นเทอร์ เน็ต ผํานทางสมาร์ท โฟน
และไอแพด อยํางสะดวกรวดเร็วในเกือบทุกแหํงทั่วประเทศ และมีข๎อมูลจานวนมากที่สามารถสืบค๎น
ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสะดวกในการซื้อบริการผํานทางออนไลน์ ในขณะที่สํวนของเพื่อน /
ญาติ ซึ่งมาประเทศไทยแล๎วเกิดความประทับใจก็เลําประสบการณ์ให๎เพื่อน/ญาติฟัง จึงกระตุ๎นให๎เกิด
ความสนใจมาประเทศไทย
นักทํ องเที่ ยวชาวตํ างประเทศมีค วามพึ ง พอใจโดยรวมตํ อบริก ารด๎า นการทํอ งเที่ย ว
ในระดับพอใจ (คําเฉลี่ย 4.05) สูงกวําความคาดหวังกํอนใช๎บริการ (คําเฉลี่ย 3.96) อยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยจาก 17 ประเภทบริการด๎านการทํองเที่ยวที่ประเมินพบวํา บริการที่มีความพึง พอใจ
ในระดับพอใจมาก ได๎แกํ ด๎านประชาชนจากความเป็นมิตรไมตรีให๎การต๎อนรับที่ดีและความสุภาพ
อํอนโยนของคนไทย (คําเฉลี่ย 4.45) และด๎านบริการเพื่ อสุขภาพจากการใช๎บริการนวดแผนไทย
สปา ฯลฯ (คําเฉลี่ย 4.34) สาหรับบริการที่ระดับความพึง พอใจต่าสุด 3 ประเภท ได๎แกํ ด๎านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต /Wi-Fi จากที่ มี ไ มํ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ (คํ า เฉลี่ ย 3.72) ด๎ า นห๎ อ งน้ าสาธารณะ
จากการที่ไมํสะดวกในการใช๎และขาดการดูแลทาความสะอาด (คําเฉลี่ย 3.74) และด๎านรถโดยสาร
สาธารณะจากความไมํสะดวกในการใช๎บริการและมีความปลอดภัยน๎อย (คําเฉลี่ย 3.81)
นั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวตํ า งประเทศที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรกมี ค วามพึ ง พอใจสู ง กวํ า
ความคาดหวังอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงถึงความประทับใจ และใน 17 ประเภทบริการที่ประเมิน
พบวํา มีประเภทที่มีความพึงพอใจสูงกวําความคาดหวังอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ 7 ประเภท ได๎แกํ
ด๎านประชาชน ด๎านบริการเพื่อสุขภาพ ด๎านสถานที่พัก ด๎านภัตตาคาร/ร๎านอาหาร ด๎านทําอากาศยาน
ด๎า นความปลอดภั ย และด๎ านการซื้ อสิ น ค๎า และของที่ ระลึ ก นอกนั้ น มี ค วามพึง พอใจไมํ แ ตกตํ า ง
จากความคาดหวังอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
นั ก ทํ อ งชาวตํ า งประเทศที่ เ คยมาประเทศไทยหลายครั้ ง มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กวํ า
ความคาดหวั ง อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แสดงถึ ง ความประทั บ ใจ และใน 17 ประเภทบริ ก าร
ที่ ป ระเมิ น พบวํ า มี ป ระเภทที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กวํ า ความคาดหวั ง อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
9 ประเภท ได๎แกํ ด๎านประชาชน ด๎านบริการเพื่อสุขภาพ ด๎านกิจกรรม/สถานที่ทํองเที่ยว ด๎านสถาน
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ที่พัก ด๎านภัตตาคาร/ร๎านอาหาร ด๎านทําอากาศยาน ด๎านมัคคุเทศก์ ด๎านความปลอดภัย และด๎าน
การซื้อสินค๎าและของที่ระลึก และประเภทที่มีความพึง พอใจต่ากวําความคาดหวังอยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติมีประเภทเดียว คือ ด๎านอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi นอกนั้น 7 ประเภทที่มีความพึงพอใจไมํแตกตําง
จากความคาดหวังอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในแตํ ล ะพื้ น ที่ ที่ ส ารวจ พบวํ า ในภาพรวมพื้ น ที่
ที่มีความพึงพอใจในระดับพอใจมากมี 3 พื้นที่ ได๎แกํ เชียงราย (คําเฉลี่ย 4.31) อุดรธานี (คําเฉลี่ย
4.28) และเชียงใหมํ (คําเฉลี่ย 4.24) โดยจังหวัดเชียงรายมีประเด็นที่ประเมินถึง 7 ประเด็น มีคําเฉลี่ย
ความพึ ง พอใจสูง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ได๎แ กํ ด๎ า นประชาชน กิ จ กรรม/สถานที่ ทํ อ งเที่ ย ว
ความปลอดภัย การซื้อสินค๎าและของที่ระลึก ศูนย์บริการข๎อมูลขําวสารนักทํองเที่ยว ตัวแทนนาเที่ยว
และรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดอุด รธานี มี 5 ประเด็นที่ป ระเมินมีคํา เฉลี่ยความพึ ง พอใจสูง สุ ด
เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ได๎ แ กํ ด๎ า นบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ การใช๎ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ไ ปตํ า งประเทศ
รถโดยสารสาธารณะ ห๎องน้าสาธารณะ และระบบอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มี 2 ประเด็ น ที่ มี คํ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ได๎ แ กํ สถานที่ พั ก
และภัตตาคาร/ร๎านอาหาร และจังหวัดเชียงใหมํมีเพียงประเด็นเดียวที่มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ คือ ด๎านมัคคุเทศก์ ซึ่งผลการประเมินดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นวําการให๎บริการ
ตํางๆ ด๎านการทํองเที่ยวของจังหวัดที่เป็นเมืองทํองเที่ยวสาคัญยังมีคุ ณภาพการให๎บริการที่แตกตําง
กัน ยังไมํมีจังหวัดใดที่บริการด๎านการทํองเที่ยวโดดเดํนทุกด๎าน และสํวนใหญํไมํโดดเดํน และเป็นที่นํา
สั ง เกตวํ า จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น เมื อ งทํ อ งเที่ ย วส าคั ญ สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรกของประเทศไทย ได๎ แ กํ
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพัทยา ความพึงพอใจอยูํในระดับ พึง พอใจเทํานั้น ต่ากวําจัง หวัดที่เป็น
เมืองทํองเที่ยวสาคัญๆ ระดับรองๆ ลงมา เชํน เชียงราย อุดรธานี เป็นต๎น ดังนั้นจึงจาเป็นที่จังหวัด
ที่เป็นเมืองทํองเที่ยวสาคัญทั้ง 10 จังหวัด ที่ศึกษาในครั้งนี้ต๎องวางแผนและดาเนินการพัฒนาบริการ
ด๎านการทํองเที่ยวในทุกๆ ด๎านเพื่ อให๎นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากเพื่อกระตุ๎นให๎
กลับมาทํองเที่ยวซ้า หรือบอกตํอให๎ญาติ/เพื่อนมาทํองเที่ยวประเทศไทย
1.4 โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ “เมื อ งต้ อ งห้ า ม...พลาด” 5 การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.)
จัดโครงการ “เมืองต๎องห๎าม...พลาด” ตามแนวคิดปีทํองเที่ยววิถีไ ทย โดย ททท. ได๎คัดเลือก 12
จังหวัดทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตามแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์ด๎านการตลาด เพื่อขยายฐาน
การทํ อ งเที่ ย วจากจั ง หวั ด หลั ก ที่ มี จ านวนนั ก ทํ อ งเที่ ย วเดิ น ทางไปเยื อ นเป็ น จ านวนมากอยูํ แ ล๎ ว
เชื่อมโยงทํองเที่ยวไปยังจังหวัดทางเลือกทั้ง 12 จัง หวัด ที่มีศักยภาพ มีจุดเดํน ทั้ง แหลํง ทํองเที่ยว
ทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม และมีความพร๎อมในการรองรับนักทํองเที่ยว โดยคาดวํา
โครงการนี้จะชํวยสร๎างกระแสการรับรู๎หลงรักประเทศไทย และสํงเสริมการเดินทางของนักทํองเที่ยว
ได๎ ต ลอดทั้ ง ปี ไ มํ น๎ อ ยกวํ า 136 ล๎ า นคน ทั้ ง นี้ ททท. ได๎ คั ด เลื อ กเมื อ งต๎ อ งห๎ า ม...พลาด 12 แหํ ง
จาก 5 ภูมิภาค ดังนี้
5

12 เมืองต๎องห๎าม..พลาด จาก http://www.manager.coth/Travel/ViewNews.aspx?newID=9570000125455 สืบค๎นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม๎นท์ จากัด

หน๎าที่ 2-19

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา

1) ภาคเหนือ จานวน 3 จังหวัด ได๎แกํ
(1) จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปางใช๎สโลแกนวํา “เมืองที่ไมํหมุนตามกาลเวลา จ.ลาปาง” หมายถึง
ตํอให๎เราก๎าวเร็วแคํไหน เมื่อมาถึงลาปางคล๎ายจะเป็นคนเดินช๎าที่อยากจะคํอยๆ ซึมซับและสัมผัส
ความสวยงามของเมืองที่ไมํหมุนตามกาลเวลาแหํงนี้ โดยมีแหลํงทํองเที่ยวสาคัญๆ เชํน สถานีรถไฟ
นครลาปาง โรงงานผลิตชามตราไกํ หอนาฬิกาลาปาง ถนนสายวัฒนธรรม วัดพระธาตุลาปางหลวง
วัดปงสนุก วัดพระแก๎วดอนเต๎าสุชาดาราม วัดเจดีย์ซาวหลัง บ๎านเสานัก สะพานรัษฎา ศูนย์อนุรักษ์
ช๎างไทย เป็นต๎น
(2) จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ใช๎สโลแกนวํา “ภูดอกไม๎สายหมอก จ.เพชรบูรณ์ ” หมายถึง
คงฝันดีไมํน๎อยถ๎าทะเลหมอกลอยมาเคาะหน๎าตํางยามเช๎า คงเพลินดีไมํเบาถ๎าสองตาได๎ดื่มด่าดอกไม๎
บานกลางภู สูง ที่ นี่ล ะ...เพชรบูร ณ์ โดยมี แหลํง ทํ องเที่ ยวสาคัญ ๆ เชํ น ภูทั บเบิก เขาค๎อ อุ ทยาน
แหํงชาติน้าหนาว ทุํงแสลงหลวง น้าตกศรีดิษฐ์ ไรํกานันจุล เป็นต๎น
(3) จังหวัดน่าน
จังหวัดนํานใช๎สโลแกนวํา “กระซิบรักเสมอดาว จ.นําน” หมายถึง นํานตานาน
แหํงขุนเขา เมืองเกําที่มีชีวิต และวัฒนธรรมที่โดดเดํน เพราะหัวใจนํารักของคนนําน และบรรยากาศ
โรแมนติ ก ไมํ นํ า แปลกใจเลยวํ า ท าไมที่ นี่ จึ ง เป็ น ปฐมบทของการกระซิ บ รั ก ได๎ ล ะมุ น ละไมที่ สุ ด
ของเมืองไทย โดยมีแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญๆ เชํน ภาพกระซิบรักบรรลือโลกในวัดภูมินทร์ อุทยาน
แหํงชาติดอยภูคา อุทยานแหํงชาติขุนสถาน บํอเกลือ เส๎นทาง 1148 หอศิลป์ริมนําน วัดพระธาตุ
แชํแห๎ง อาเภอบัว เป็นต๎น
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 2 จังหวัด ได๎แกํ
(1) จังหวัดบุรีรัมย์
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ใ ช๎ ส โลแกนวํ า “เมื อ งปราสาทสองยุ ค จ.บุ รี รั ม ย์ ” หมายถึ ง
จากดินแดนที่ยืนหยัดบนรอยอดีตที่เต็มไปด๎วยปราสาทหิน กาลังพลิกโฉมไปสูํความล้าสมัยของปราสาท
ยุคใหมํ ไมํเชื่อก็ต๎องเชื่อวําบุรีรัมย์กาลัง..อิน โดยแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญๆ เชํน อุทยานปราสาทพนมรุ๎ง
ปราสาทเมืองต่า สนามไอโมบาย สเตเดียม สนามช๎างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต เป็นต๎น
(2) จังหวัดเลย
จัง หวั ด เลยใช๎ สโลแกนวํ า “เย็ น สุ ด ...สุ ข ที่เ ลย จ.เลย” หมายถึ ง นิ ยามใหมํ
ของภาคอีสานที่เลําขานเรื่องราวเย็นสบายกลางทุํงดอกไม๎สีชมพูบนภูสูงทริปดีๆ คราวนี้คงละ “เลย”
ไมํได๎แล๎ว โดยแหลํงทํองเที่ยวสาคัญๆ เชํน อุทยานแหํงชาติภูเรือ ภูกระดึง ภูทอก แกํงคุดคู๎ ภูป่าเปาะ
ถนนชายโขง วัดโพนชัยและพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เป็นต๎น
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3) ภาคกลาง จานวน 2 จังหวัด ได๎แกํ
(1) จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงครามใช๎สโลแกนวํา “เมืองสายน้าสามเวลา จ.สมุทรสงคราม”
หมายถึง เก็บเกี่ยวความสุ ขเรียบงําย กั บหัว ใจของเมือ งสายน้ าอยํ างสมุท รสงครามที่ เต็ มไปด๎ว ย
โมงยามอั นนํารื่นรมย์ตั้งแตํเ ช๎าจรดค่ า ตักบาตรริมคลองอรุณสวัส ดิ์ในแบบฉบับริมคลองที่ทุกคน
ไมํควรพลาด โดยมีแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญๆ เชํน ตลาดน้าอัมพวา ตลาดน้าทําดาด ตลาดน้าบางน๎อย
อุทยาน ร.2 ดอนหอยหลอด ตลาดรํมหุบ อาสนวิหารแมํพระบังเกิด วัดบางกุ๎ง เป็นต๎น
(2) จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีใช๎สโลแกนวํา “ชุมชนคนอาร์ต จ.ราชบุรี ” หมายถึง ความเป็น
เมืองศิลปะของราชบุรีมีให๎เห็นทุกตารางนิ้ว ศิลปะจากอุโบสถ ศิลปะจากหนังใหญํ ศิลปะรํวมสมัย
ศิลปะเพื่อหัวใจเด็ก สมแล๎วที่เป็นเมืองเล็กๆ แหํง นี้กลายเป็นจุดนัดพบคนรักศิลปะไปโดยปริยาย
โดยมีแหลํงทํองเที่ยวสาคัญๆ เชํน ตลาดน้าเวเนโต๎ หอศิลป์ดีคุ๎น เซรามิคเถ๎าฮงไถํ หนังใหญ๎วัดขนอน
สุ น ทรี แ ลนด์ แดนตุ๏ ก ตา จิ ต รกรรมฝาผนั ง วั ด คงคาราม อุ ท ยานหุํ น ขี้ ผึ้ ง สยาม อ าเภอสวนผึ้ ง
The Bloom Orchid บ๎านหอมเทียน เป็นต๎น
4) ภาคตะวันออก
(1) จังหวัดตราด
จังหวัดตราดใช๎สโลแกนวํา “เมืองเกาะในฝัน จ.ตราด” หมายถึง เมืองทะเลใส
หาดทรายสงบงาม รี สอร์ทสวยหรู และบริ การสุดเอ็ก ซคลูซีฟ คื อ ความสุข ของตราดที่มาเติมฝั น
ของคนรักทะเลได๎อยํางเพอร์เฟ็กต์ โดยมีแหลํงทํองเที่ยวสาคัญๆ เชํน อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎าง
เกาะหมาก เกาะกูด ชุมชนสลักคอก ชายหาดเมืองตราด สํวนแคบสุดของเมืองไทย เป็นต๎น
(2) จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรีใช๎สโลแกนวํา “สวนสวรรค์ร๎อยพันผลไม๎ จ.จันทบุรี” หมายถึง
ไมํเป็นเพียงที่ต๎อนรับทุกคนด๎วยท๎องทะเลสวยงาม วิถีประมงอบอุํนเทํานั้น หากจันทบุรียังโอบรับ
ทุกคนไว๎ด๎วยอ๎อมกอดของสวนแหํงความสุขหวานฉ่าล้ารสผลไม๎อรํอย โดยมีแหลํงทํองเที่ยวสาคัญๆ
เชํน ตลาดผลไม๎เนินสูง หาดแหลมสิงห์ หาดเจ๎าหลาว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน อุทยาน
แหํง ชาติน้ าตกพริ้ว ถนนเฉลิ มมหาบูร พาชลทิศ จุดชมวิว เนินนางพญา จุดชมวิวหลวงพํอพระยื น
ตลาดพลอย ตึกแดง อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นต๎น
5) ภาคใต้ จานวน 3 จังหวัด ได๎แกํ
(1) จังหวัดตรัง
จังหวัดตรังใช๎สโลแกนวํา “ยุทธจักรความอรํอย จ.ตรัง ” หมายถึง ความอรํอย
24 ชั่ว โมง เป็ นสิ่ งที่ อยูํคูํ ตรั งมายาวนาน ตานาน “เมือ งแหํง คนชํา งกิ น ” จากเสนํห์ ของเมือ งที่ มี
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แตํความสงบเงียบและเรียบงํายบวกกับวิถีวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ไ มํวําจะเป็น หมูยําง
หนัง กรอบ ติ่มซาคาโต ขนมเค๎กมีรูเนื้อนุํมลิ้น และเมนูพื้นบ๎าน อาหารพื้นเมืองจานเด็ดที่ทุกทําน
ไมํควรพลาดลิ้มลองอีกมากมาย โดยมีแหลํงทํองเที่ยวสาคัญๆ เชํน ชายหาดปากเมง นาโยง เมืองเกํา
กันตัง อาเภอห๎วยยอด อาเภอยํานตาขาว เป็นต๎น
(2) จังหวัดชุมพร
จั ง หวั ด ชุ ม พรใช๎ ส โลแกนวํ า “หาดทรายสวยสี่ ร๎ อ ยลี้ จ.ชุ ม พร” หมายถึ ง
เมืองเสนํห์ของผืนทรายขาวยาวไกลสุดสายตา พร๎อมด๎วยความละเอียดและเนียนนุํมของเม็ดทราย
จึงเป็นดังเรื่องราวแสนหวานของชุมพรที่เลําขานสูํกันฟัง ได๎ทุกเมื่อ ทํานจะเป็นคนแรกที่ได๎ประทับ
รอยเท๎ า ลงบนพื้น ทรายสวยของชุ ม พรแหํ ง นี้ โดยมี แ หลํ ง ทํอ งเที่ย วสาคั ญ ๆ เชํ น หาดทุํ ง วัว แลํ น
หาดทรายรี หาดถ้ าธงบางเบิด จุด ชมวิ ว เขาดิน สอ ชุด ชมวิ ว เขามัท รี หาดอรุ โณทั ย เกาะพิ ทั ก ษ์
ศาลกรมหลวงชุมพรฯ สวนกาแฟโรบัสต๎า เป็นต๎น
(3) จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชใช๎สโลแกนวํา “นครสองธรรม จ.นครศรีธรรมราช”
หมายถึง ชวนทํองนครสองธรรม พบกับสองมุมตํางที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในนครศรีธรรมราช
เมื่ อ ธรรมะกั บ ธรรมชาติ คื อ เอกภาพที่ ไ มํ ส ามารถแยกจากกั น โดยมี แ หลํ ง ทํ อ งเที่ ย วส าคั ญ ๆ
เชํน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุน๎อย บ๎านหนังตะลุงสุชาติ น้าตกกรุงชิง หาดขนอม หาดหิน
งาม หาดทรายแก๎ว หาดสิชล แหลมตะลุมพุก หมูํบ๎านคีรีวง เขาหลวง เป็นต๎น
“ท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 DISCOVER THAINESS)6
1) ความหมาย
Thainess หมายถึง วัฒนธรรมไทย หรือ Thai Culture ซึ่งทุกสิ่งที่มีในประเทศไทย
ไมํวําจะเป็นคน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ธรรมชาติ ภาษา การแตํงกาย เป็นต๎น ที่ถูกสํงมอบ
จากรุํนสูํรุํน หรือถูกปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับการดารงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีในลั กษณะที่เป็น
แบบดั้งเดิม (Traditional) และแบบรํวมสมัย (Contemporary)
2) แนวคิดการนาเสนอปีท่องเที่ยววิถีไทย
เพื่อเป็นการพลิกมิติ การนาเสนอประเทศไทยจากการนาเสนอสินค๎าและบริการ
(Product Approach) เป็นการนาเสนอคุณคํา (Value) ที่นักทํองเที่ยวจะได๎รับจากการทํองเที่ยว
ในประเทศไทย โดยก าหนดคุ ณ คํ า ของปี ทํ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยที่ ต๎ อ งการน าเสนอ คื อ Amazing
Happiness หรือความสุขในวิถีแบบไทย เป็นความสุขอันเกิดจากการผสมผสานของความแตกตํางที่
อยูํกันได๎อยํางลงตัว และกาหนดสินค๎าที่สอดคล๎องกับ Value (Value Proposition) ได๎ 7 กลุํม โดย
กาหนดสัญลักษณ์ให๎เป็นสีตํางๆ ดังนี้

6

2015 Discover THAINESS/ทํองเที่ยววิถีไทย 2558 (TAT Review Magazine) จาก www.etatjournal.com สืบค๎นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
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(1) สีแดง (Feel Energetic) ให๎ความรู๎ สึกถูกกระตุ๎นพลัง ท๎าทาย ความกล๎ า
ตื่นเต๎นเร๎าใจ ทาให๎เกิดความกระตือรือร๎น
Soft Adventure เชํน ปีนหน๎าผาโรยตัว ดาน้า เดินป่า ดูนก ตกปลา ลํองแกํง
เป็นต๎น และ Outdoor Sport, Extreme Activity Sport เชํน กีฬากอล์ฟ เป็นต๎น
(2) สีส้ม (Feel Fun) ให๎ความรู๎สึกสนุกสนานสบายๆ นอกกฎระเบียบ ขาขัน
Thai Festival เชํ น งานวั ด ละครลิ ง เป็ น ต๎ น การแสดงรํ ว มสมั ย ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อความสนุก เชํน Tiffany, Cabaret, Street Food, Festival/Event เป็นต๎น
และที่เป็นลักษณะรํวมสมัยหรือสร๎างขึ้น เชํน Street Festival Concert เป็นต๎น
(3) สีเหลือง (Feel Creative) ให๎ความรู๎สึกได๎ถึง ไอเดียใหมํ การคิดตํอยอด
กระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม
Thai Creative Experience เชํน การสอนทาอาหารไทย/อาหารไทยประยุกต์
การสอนมวยไทย เป็นต๎น Art & Design เชํน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Art of Paradise งานศิลปะ สินค๎า
ที่ตํอยอดจากภูมิปัญญาไทย เชํน กระเป๋า ผ๎าไหม สินค๎า OTOP เป็นต๎น
(4) สีเขียว (Feel Harmonious) ให๎ความรู๎สึกถึงความสงบกลมกลืนระหวํางคน
กับคน คนกับสิ่งแวดล๎อม การปรับตัวเข๎าหากัน เพื่อให๎อยูํรํวมกันอยํางสันติ
Thai Way of Life เชํน วิถีชีวิตคนเมือง วิถีชีวิตชาวประมง วิถีชาวมอร์แกน
ชุมชนริมน้า ชุมชนที่อยูํในป่า ชาวเขา เป็นต๎น
(5) สีฟ้ า (Feel Sophisticated) ให๎ ค วามรู๎ สึก ถึ ง ความนํา สนใจ นํ าศึ ก ษา
มีรากเหง๎า มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวให๎คนไทยเกิดความภูมิใจ และชาวตํางชาติทึ่งและยอมรับ รู๎สึก
เป็นเกียรติ
Thai Wisdom ภูมิปัญญาไทย เชํน นวดไทย สมุนไพรไทย อาหารไทยดั้งเดิม
การแสดงทางวัฒ นธรรม ประเพณีดั้ง เดิ มสื่ อถึ ง วัฒ นธรรมท๎ องถิ่ น สิ่ง ที่แสดงให๎ เห็ นถึง ความเชื่ อ
ความศรัทธา โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ตํางๆ เป็นต๎น
(6) สีม่ ว ง (Feel Prestigious) ให๎ ค วามอลัง การ รู๎ สึ ก ซาบซึ้ ง ในพระมหากรุณาธิคุณ รู๎สึกภูมิใจในความเป็นไทย รู๎สึกจงรักภักดี รู๎สึกถึงความสงบ
Thai Treasures&Luxury อาทิ มรดกไทยที่ ไ ด๎ รั บ จากพระมหากษั ต ริ ย์
เชํ น สถาปั ตยกรรม พระราชวั ง วิช าการ ศิ ลปกรรมสาขาตํ างๆ วรรณศิล ป์ ทัศ นศิ ลป์ โครงการ
พระราชดาริ พระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีความหรูหราตํางๆ เป็นต๎น
(7) สีขาว (Feel a Peaee of Mind) ให๎ความรู๎สึกสบายทางจิตใจ
Thai Serenity (Peaee and Beauty) เชํน ทัศนียภาพ ทะเล ภูเขา น้าตก
กิจกรรมเชิงศาสนา เชํน การปฏิบัติธรรม พิธีกรรมตํางๆ ที่ให๎ความสงบ เป็นต๎น
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1.5 กฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว7
ตามพระราชบัญญัตินโยบายการทํองเที่ยวแหํง ชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 17 ได๎ออกเป็นกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการทํองเที่ยว ดังตํอไปนี้
(1) เขตพัฒนาการทํองเที่ยวฝั่ง ทะเลตะวันตก ประกอบด๎วย เขตท๎องที่จังหวัดชุมพร
ประจวบคี รี ขัน ธ์ เพชรบุรี และระนอง โดยมี จัง หวั ดเพชรบุ รี เ ป็น ศู น ย์ป ฏิ บั ติก ารของเขตพั ฒ นา
การทํองเที่ยว
(2) เขตพัฒนาการทํองเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด๎วย เขตท๎องที่จังหวัดจันทบุรี
ชลบุรี ตราด และระยอง โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการทํองเที่ยว
(3) เขตพัฒนาการทํองเที่ยวอันดามัน ประกอบด๎วย เขตท๎องที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา
ภูเก็ต และสตูล โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการทํองเที่ยว
(4) เขตพัฒนาการทํองเที่ยวอารยธรรมล๎านนา ประกอบด๎วย เขตท๎องที่จังหวัดเชียงราย
เชี ย งใหมํ พะเยา ล าปาง และล าพู น โดยมี จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ เ ป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารของเขตพั ฒ นา
การทํองเที่ยว
(5) เขตพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต๎ ประกอบด๎ ว ย เขตท๎ อ งที่ จั ง หวั ด
นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ ศรี สะเกษ สุ ริ น ทร์ และอุ บ ลราชธานี โดยมี จัง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น ศู น ย์
ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการทํองเที่ยว
2. แผนการดาเนินงาน
จากขอบเขตการดาเนินงานตามที่กาหนดในข๎อ 6 สามารถกาหนดแผนการดาเนินงานดังนี้
2.1 ประชากร
ประชากรที่ศึกษา ได๎แกํ นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย
จานวน 24,779,768 คน
2.2 ขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่สารวจ และประเด็นการสารวจ
ในการกาหนดขนาดตัวอยํางให๎เป็นไปตามที่กาหนดในข๎อกาหนด (Term of Reference :
TOR) ซึ่งทาการสารวจตัวอยํางรวมทั้งสิ้น 6,046 ตัวอยําง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้

7

กฎกระทรวงกาหนดเขตการพัฒนาการทํองเที่ยว จาก www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6607 สืบค๎นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
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2.2.1 จัด ท าแบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึง พอใจ และพฤติ ก รรมของนั ก ทํอ งเที่ ย ว
ชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จั ด ท าแผน ก ารส าร วจทั ศ น คติ ความพึ ง พอ ใจ และ พ ฤติ ก ร ร ม
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย และคูํมือการสารวจ ซึ่งประกอบด๎วย
นิยามศัพท์ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่สารวจ และการกระจายแบบสอบถาม
2) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง แบบส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของ
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย ที่จัดทาขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยครอบคลุมประเด็นตํางๆ ที่สาคัญดังนี้
2.1) ข๎อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
2.2) ปั จ จั ย และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วตํ า งประเทศ
และเดินทางมาประเทศไทย (Motivation) ได๎แกํ ปัจจัยสาคัญที่ตัดสินใจเลือกเดินทางมาประเทศไทย
แหลํงรับรู๎ข๎อมูลขําวสารการทํองเที่ยวไทย เป็นต๎น
2.3) ทัศ นคติ แ ละความคาดหวั ง ตํอ การทํ อ งเที่ ย วไทย (Attitudes &
Expectations)
2.4) ความพึงพอใจตํอการทํองเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction) ได๎แกํ
ความนําสนใจของสถานที่และกิจกรรมทํองเที่ยว คําใช๎จํายในการเดินทางทํองเที่ยว บริการตํางๆ
สาหรับการทํองเที่ยว ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกในการทํองเที่ยว การวิเคราะห์ความ
พึง พอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวังและการวิเคราะห์ความพึง พอใจเปรียบเทียบกับประเทศที่
เดินทางมาลําสุดหรือประเทศคูํแขํงที่สาคัญ เป็นต๎น
2.5) ร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไมํพึงพอใจ
2.6) แนวโน๎มการเดินทางมาทํองเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
2.7) ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาการทํองเที่ยวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข๎อง
กั บ ปั จ จั ย ด๎ า นตํ า งๆ อยํ า งน๎ อ ย ได๎ แ กํ ปั จ จั ย ด๎ า นสถานที่ ปั จ จั ย ด๎ า นบุ ค ลากรทํ อ งเที่ ย ว ปั จ จั ย
ด๎านสินค๎าและบริการ ปัจจัยด๎านกระบวนการดาเนินการ คุณคําความเป็นไทย รวมทั้งข๎อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด
2.2.2 จัดทาแบบสารวจพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยว
ในประเทศไทย โดยครอบคลุมประเด็นตํางๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1) พฤติ กรรมและประสบการณ์ การทํ องเที่ ยว (Experience) อยํ างน๎ อ ย
ในประเด็น ความถี่ในการเดินทางทํองเที่ยว ลักษณะการเดิน ทาง กิจกรรมที่ท าและสถานที่ที่ไ ป
และการรับรู๎แคมเปญการทํองเที่ยววิถีไทย
2) ความต๎ อ งการของนั ก ทํ อ งเที่ ย ว อยํ า งน๎ อ ยในประเด็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ด๎านการทํองเที่ยว ความปลอดภัย การให๎ความชํวยเหลือ ลักษณะของแหลํงทํอ งเที่ยวตํางๆ สินค๎า
กิจกรรมและบริการด๎านการทํองเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และข๎อมูลขําวสาร ฯลฯ
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2.2.3 สารวจทัศนคติ ความพึง พอใจ และพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
ที่เดิน ทางทํ องเที่ ยวในประเทศไทยจากกลุํ มตัวอยํางที่ เป็น นักทํอ งเที่ย วชาวตํางชาติ จานวนรวม
6,046 ราย ซึ่งเน๎นกลุํมตัวอยํางตามพื้นที่แหลํงทํองเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) สารวจแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 14 แหลํง โดยกระจายตัวอยําง
ตามสัดสํวนของนักทํองเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแหลํงละไมํน๎อยกวํา 250 ราย รวม 4,034 ราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 2-1)
1.1)
แหลํงทํองเที่ยวที่มีจานวนนักทํองเที่ยวในลาดับที่ 1-10 ได๎แกํ
(1) กรุงเทพมหานคร
(6) จังหวัดสงขลา
(2) จังหวัดภูเก็ต
(7) จังหวัดกระบี่
(3) จังหวัดชลบุรี
(8) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(4) จังหวัดสุราษฏร์ธานี
(9) จังหวัดพังงา
(5) จังหวัดเชียงใหมํ
(10) จังหวัดเชียงราย
ที่มา : นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ ปี 2557 จาแนกตามจังหวัด กรมการทํองเที่ยว
ข๎อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

หมายเหตุ ทั้ง นี้ ข๎อกาหนดโครงการยกเว๎นจัง หวัดยะลา และนาจังหวัด
เชียงรายขึ้นมาแทน เนื่องจากมีนักทํองเที่ยวมาเลเซียเพียงกลุํมเดียวและมีเหตุการณ์ความไมํสงบ
ซึ่ง อาจทาให๎ก ารเก็บ ข๎อมู ลไมํเป็ นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ โดยสารวจจัง หวัด ละไมํน๎ อยกวํ า
300 ตัวอยําง รวมที่จัดเก็บจริง 3,019 ตัวอยําง
1.2)
แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ตั ว แทนของ 12 เมื อ ง ต๎ อ งห๎ า ม...พลาด
จานวน 1 แหํง คือ จังหวัดตราดเนื่องจากจานวนนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติมีปริมาณมากพอสาหรับ
การจัดเก็บข๎อมูล โดยสารวจจานวน 251 ตัวอยําง
1.3)
แหลํงทํองเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการทํองเที่ยว จานวน
3 แหํง คือ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบุรี โดยสารวจจังหวัดละไมํน๎อย
กวํา 250 ตัวอยําง รวมที่จัดเก็บจริง 764 ตัวอยําง
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ตารางที่ 2-1 จานวนตัวอยํางสารวจ ณ แหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 14 แหลํง
จังหวัด
1) แหลํงทํองเที่ยวที่มีจานวนนักทํองเที่ยวในลาดับที่ 1-10
1.1) กรุงเทพมหานคร
1.2) ภูเก็ต
1.3) ชลบุรี
1.4) สุราษฎร์ธานี
1.5) เชียงใหมํ
1.6) สงขลา
1.7) กระบี่
1.8) ประจวบคีรีขันธ์
1.9) พังงา
1.10) เชียงราย
รวม
2) แหลํงทํองเที่ยวที่เป็นตัวแทนของ 12 เมือง ต๎องห๎าม...พลาด
2.1) ตราด
3) แหลํงทํองเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการทํองเที่ยว
3.1) มุกดาหาร
3.2) นครราชสีมา
3.3) เพชรบุรี
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนตัวอย่าง (คน)
301
300
303
300
315
300
300
300
300
300
3,019
251
259
250
255
764
4,034

2.2.4 สารวจจากดํานตรวจคนเข๎าเมืองขาออกที่มีจานวนนักทํองเที่ยวในลาดับที่ 1-6
โดยกระจายตัวอยํางตามสัดสํวนของนักทํองเที่ยว และกาหนดจานวน 2,012 ราย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 4) ดํานตรวจคนเข๎าเมืองสะเดา
2) ทําอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
5) ดํานตรวจคนเข๎าเมืองหนองคาย
3) ทําอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
6) ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ
ที่มา : นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ รายดําน ปี 2557 สานักงานตรวจคนเข๎าเมืองและ
กรมการทํองเที่ยว ข๎อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

หมายเหตุ ทั้ ง นี้ ข๎ อ ก าหนดโครงการยกเว๎ น ดํ า นอรั ญ ประเทศ และน าดํ า น
ทํ า อากาศยานนานาชาติ เ ชี ย งใหมํ ขึ้ น มาแทน เนื่ อ งจากผู๎ เ ดิ น ทางผํ า นเข๎ า ออกเป็ น ชาวกั ม พู ช า
เพียงกลุํมเดียวและเข๎ามาค๎าขายจึงไมํถือเป็นนักทํองเที่ยว
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โดยจานวนตัวอยํางการสารวจในแตํละดํานจะพิจารณาจากจานวนนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติที่เดินทางผํานดํานที่สารวจ ดังตารางที่ 2-2 และกาหนดให๎กระจายตัวอยํางการสารวจ
นักทํองเที่ยวที่ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งมีจานวนการสารวจทั้งสิ้น 1,241 ตัวอยําง โดย
สารวจ 10 สัญชาติแรกตามสัดสํวนจานวนนักทํองเที่ยว 10 สัญชาติแรกของปี 2557 ที่เดินทางผําน
ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น 771 ตัวอยําง และสารวจสัญชาติอื่นๆ ที่เดินทางผําน
ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจานวน 470 ตัวอยําง (ตารางที่ 2-3) โดยมีแนวคิดการกระจาย
ตัวอยํางตามแผนภาพที่ 2-1
ตารางที่ 2-2 จานวนตัวอยํางสารวจ ณ ดํานตรวจคนเข๎าเมืองขาออก
ด่าน
(1) ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(2) ทําอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(3) ทําอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(4) ดํานตรวจคนเข๎าเมืองสะเดา
(5) ดํานตรวจคนเข๎าเมืองหนองคาย
(6) ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ
รวม

จานวนนักท่องเที่ยว(คน) จานวนตัวอย่าง(คน)
13,246,868
1,241
3,235,202
300
2,274,168
212
1,356,843
126
812,714
75
616,514
58
21,542,309
2,012

ตารางที่ 2-3 จานวนตัวอยํางสารวจ ณ ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จาแนกตาม 10 สัญชาติแรก
ที่เดินทางผํานสุวรรณภูมิ ปี 2557
สัญชาติ
1) China
2) Japan
3) Russia
4) India
5) Korea
6) United Kingdom
7) USA
8) Germany
9) Singapore
10) France
รวม
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
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จานวนนักท่องเที่ยว(คน) จานวนตัวอย่าง(คน)
2,112,581
200
1,115,684
103
844,976
78
802,499
74
741,303
69
639,928
60
544,944
50
518,397
50
479,280
45
451,785
42
8,251,377
771
5,056,925
470
13,308,302
1,241
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แผนภาพที่ 2-1 แนวคิดในการกระจายกลุํมตัวอยําง

ผู๎เยี่ยมเยือนชาวตํางชาติ
นักทัศนาจร (ไมํค๎างคืน)

นักทํองเที่ยว (ค๎างคืน)

อายุต่ากวํา 15 ปี (ไมํสัมภาษณ์)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

ดํานตรวจคนเข๎าเมืองขาออกสาคัญ (6 ดําน)
ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ประเทศหลัก 10 อันดับแรก
แรก
ประเทศอื่นๆ

จังหวัดทํองเที่ยวสาคัญ (14 จังหวัด)
ดํานตรวจคนเข๎าเมืองขาออกอื่นๆ

นักทํองเที่ยวที่ทํองเที่ยวในชํวงเวลาสารวจ
นักทํองเที่ยวที่ทํองเที่ยวในชํวงเวลาสารวจ

2.3 ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์ การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยรํวมกับคณะกรรมการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ และเจ๎าหน๎าที่สานักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยว
และกีฬาโดยลงพื้นที่ จานวนไมํน๎อยกวํา 6 แหํง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการลง
พื้นที่ดังกลําวทั้งหมด
2.4 จัดทารายงานผลการสารวจทั้งในภาพรวม รายด่าน และแหล่ง ท่องเที่ยว โดยแยก
ปัจจัย การวิ เคราะห์ตามปัจจั ยประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ ชํว งอายุ และสัญ ชาติ ตลอดจนปัจจั ย
และแรงผลักดันในการเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ รวมทั้งข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรม และความต๎องการของนักทํองเที่ยว
แตํละกลุํมและตามความต๎องการของแตํละพื้นที่ โดยมีแนวคิดการจาแนกกลุํมตัวอยํางดังแผนภาพที่ 2-2
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แผนภาพที่ 2-2 แนวคิดในการจาแนกกลุํมตัวอยําง
ผู๎เยี่ยมเยือนชาวตํางชาติ
นักทํองเที่ยว (ค๎างคืน)

นักทัศนาจร (ไมํค๎างคืน)
อายุต่ากวํา 15 ปี (ไมํสัมภาษณ์)
ดํานตรวจคนเข๎าเมืองสาคัญ (6 ดําน)
(นาเสนอภาพรวมและรายดําน)
ลักษณะการจัดการ

เดินทาง
มาครั้งแรก/มาหลายครัง้

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

จังหวัดทํองเที่ยวสาคัญ (14 จังหวัด)
(นาเสนอเป็นรายจังหวัด)
ลักษณะการจัดการ

ภาพรวมของประเทศ
(นาเสนอภาพรวม)
ภูมิภาคของถิ่นพานัก

เดินทาง
มาครั้งแรก/มาหลายครัง้

ลักษณะการจัดการ

เดินทาง
มาครั้งแรก/มาหลายครั้ง

2.5 จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยนาผลของการศึกษาทัศนคติความพึง พอใจ ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2558 และปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่ อ น ามาเป็ น ฐา นข๎ อ มู ล ในการเปรี ย บเที ย บ
การเปลี่ ย นแปลงของทั ศ นคติ ข องนั ก ทํ อ งเที่ ย วและประกอบการจั ด ท าเป็ น ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นา
การทํองเที่ยวของไทยทั้งในระดับกระทรวงและประเทศ
2.6 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ น าเสนอผลการส ารวจและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.6.1 สถานที่จัดประชุมในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
2.6.2 ระยะเวลาในการจัดประชุมไมํน๎อยกวํา 1 วัน
2.6.3 สถานที่จัดประชุมต๎องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป
2.6.4 เชิญผู๎เข๎ารํวมประชุมไมํน๎อยกวํา 50 คน อาทิ กลุํมเป้าหมายจากสํวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง หนํวยงานราชการอื่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง ที่ต๎องนา
ข๎อมูลไปใช๎เพื่อการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวของประเทศ และการปรับแนวทาง
การพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมและความต๎องการของนักทํองเที่ยวแตํละกลุํม
และตามความต๎องการของแตํละพื้นที่

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม๎นท์ จากัด

หน๎าที่ 2-30

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา

2.6.5 ที่ปรึ กษาจะต๎อ งรับ ผิด ชอบคํา ใช๎ จํายในการจัด เตรียมสถานที่ประชุ ม เอกสาร
ประกอบการประชุม คําวิทยากร อาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม ให๎แกํผู๎เข๎ารํวมประชุม รวมถึงคํา
วัสดุอุปกรณ์และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการจัดประชุม
2.7 จัดประชุมคณะทางานโครงการเพื่อ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ ทุกเดือนๆ
ละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
2.8 การสารวจข้อมูล
(1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล การเก็ บ รวมรวมข๎ อ มู ล จะใช๎ แ บบส ารวจ
ที่ออกแบบสาหรับเก็บข๎อมูลตามประเด็นที่กาหนดในขอบเขตการดาเนินงานตามข๎อ 6 ซึ่งครอบคลุม
ถึ ง การส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ และพฤติ ก รรมการเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วของนั ก ทํ อ งเที่ ย ว
ชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย โดยแบบสารวจดัง กลําวจะผํานการพิจารณารํวมกัน
ระหวํ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ กั บ คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตามและตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน
โครงการฯ และจะต๎ อ งผํ า นการทดสอบและปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขกํ อ นน าไปใช๎ ใ นการรวบรวมข๎ อ มู ล
การรวบรวมข๎อมูลจะใช๎เจ๎าหน๎าที่สัมภาษณ์แบบ Person-to-Person เพื่อให๎ไ ด๎คาตอบที่ถูกต๎อง
สมบูรณ์
(2) การสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให๎การสารวจข๎อมูลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล สามารถส ารวจข๎ อ มู ล แล๎ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนด จึ ง ก าหนดแนวทาง
การดาเนินการสารวจข๎อมูลภาคสนามไว๎ดังนี้
(2.1) การจั ดที มงาน ในการส ารวจข๎ อมู ลภาคสนามนั้ น จะแบํ งพนั กงานส ารวจ
ออกเป็น 3 ทีม ๆ ละไมํน๎อยกวํา 3 คน ประกอบด๎วยหัวหน๎าทีมสารวจ 1 คน และพนักงานสารวจ 2 คน
ที่มีประสบการณ์การสารวจด๎านการทํองเที่ยว หัวหน๎าทีมและพนักงานสารวจจะต๎องผํานการอบรมเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสารวจ
(2.2) การบรรณาธิ กรแบบสอบถามและการบั นทึกข้อ มูล เพื่อ ให๎แ บบสารวจ
ที่ได๎รับจากการสารวจมีความถูกต๎องสมบูรณ์ จึงกาหนดให๎มีการบรรณาธิกรแบบสอบถามโดยนักวิจัย/
นักสถิ ติที่มี ประสบการณ์ ด๎านการสารวจ แบบสอบถามที่ผํา นการบรรณาธิกรและถูกต๎ องเทํานั้ น
จึง จะถูกนาไปบันทึกข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับการบันทึกข๎อมูลควบคุมการดาเนินการ
โดยนักสถิติและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด๎านการสารวจและบันทึกข๎อมูล ซึ่ง มีหน๎าที่ในการจัดทา
รายละเอียดรหัสข๎อมูล คาอธิบายรหัส (Code Book/Data Dictionary) และตรวจสอบความถูกต๎อง
ของการบันทึก
(2.3) การประมวลผลข้อ มูล แบบสารวจที่บรรณาธิ กรแล๎ว จะน ามาบันทึ ก
เข๎ า ระบบโปรแกรมประมวลผลทางสถิ ติ SPSS พร๎ อ มทั้ ง ตรวจสอบความถู ก ต๎ อ งกํ อ นท า
การประมวลผล พร๎อมทั้งปรับปรุงแก๎ไข หลังจากนั้นจึงทาการประมวลผล และจัดทาตารางข๎อมูล
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ตํ อ ไป ทั้ ง นี้ ก ารประมวลผลจะด าเนิ น การโดยนั ก สถิ ติ ที่ มี ป ระสบการณ์
ด๎านการประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูล
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม๎นท์ จากัด
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(2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการสารวจ เพื่อหาคํา
ตําง ๆ เชํน ความสัมพันธ์ของคําตัวแปรตํางๆ หาคําเฉลี่ย สัดสํวน ร๎อยละ เป็นต๎น เพื่อนาข๎อมูล
ดังกลําวมาใช๎ในการจัดทารายงานตํอไป
3. คานิยามศัพท์เฉพาะ
3.1 ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ทํ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง จุ ด ที่ ใ ห๎ บ ริ ก ารนั ก ทํ อ งเที่ ย วในการให๎ ข๎ อ มู ล
ด๎านการทํองเที่ยว (แหลํงทํ องเที่ยว สถานพักแรม ร๎านอาหาร การเดินทาง ฯลฯ) รวมทั้ง การให๎
ค าแนะน า และให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ตํ า งๆ แกํ นั ก ทํ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ประกอบด๎ ว ยหลายหนํ ว ยงาน
เชํนการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย อุทยานแหํงชาติตํางๆ สนามบิน แหลํงทํองเที่ยวสาคัญฯ เป็นต๎น
3.2 ห๎องน้าสาธารณะ หมายถึง ห๎องน้าที่ตั้งอยูํในแหลํงทํองเที่ยวตํางๆ เชํน อุทยานแหํงชาติ
อุทยานประวัติศาสตร์ วัด เป็นต๎น
3.3 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟของภาคเอกชนที่ให๎บริการกับบุคคลทั่วไป
4. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
แผนภาพที่ 2-3 แผนการดาเนินงาน
รายการ
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1) จัดทารายงานขั้นต้น
(Inception Report)
1.1) จัดทาแผนการสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
และคูํมือการสารวจ
1.2) ปรับปรุง/จัดทาแบบสารวจ
ทัศนคติ....ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยว
ในประเทศไทย
1.3) สํงรายงานขั้นต๎น
2) จัดทารายงานฉบับกลาง
(Interim Report)
2.1) สารวจข๎อมูลภาคสนามจานวน
6,000 ตัวอยําง
2.2) บรรณาธิกรแบบสารวจ
2.3) บันทึกข๎อมูลจากแบบสารวจ
เข๎าระบบ
2.4) ประมวลผลข๎อมูลและวิเคราะห์
ข๎อมูล
2.5) จัดทารํางรายงานผลการสารวจ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม๎นท์ จากัด
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ทัศนคติความพึงพอใจ
และพฤติกรรมขอนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติที่เดินทาทํองเที่ยว
ในประเทศไทย
2.6) ลงพื้นที่เพื่อติดตามและ
สังเกตการณ์การสารวจ
ทัศนคติ ความพึงพอใจ
และพฤติกรรของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติ ของทีมที่ปรึกษา
รํวมกับคณะกรรมการกากับ
ติดตามและตรวจสอบผลการ
ดาเนินโครงการฯ
2.7) จัดทารายงานผลการลงพื้นที่
เพื่อติดตามและสังเกตการณ์
การสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจและพฤติกรรม
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
ที่เดินทางทํองเที่ยวในประเทศ
ไทยตามพื้นที่เป้าหมาย
2.8) จัดทารูปแบบโครงสร๎าง
ฐานข๎อมูล และรูปแบบรายงาน
ของฐานข๎อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
ที่เดินทางทํองเที่ยวใน
ประเทศไทย
2.9) สํงรายงานฉบับกลาง
3) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
3.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะ
จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
3.2) จัดทารายงานผลการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผล
การสารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม๎นท์ จากัด
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จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
3.3) จัดทารายงานผลการสารวจ
ทัศนคติ ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติที่เดินทางทํองเที่ยว
ในประเทศไทยตั้งแตํต๎นจนจบ
ตามที่บรรจุไว๎ในข๎อเสนอที่ได๎รับ
การปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว
โดยสมบูรณ์ตามความเห็นชอบ
จากผู๎วําจ๎าง
3.4) จัดทาฐานข๎อมูลทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ในรูปแบบที่สามารถ
เผยแพรํผํานเว็บไซด์ของ
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
ได๎อยํางเหมาะสม
3.5) สํงรายงานฉบับสมบูรณ์
4) รายงานผลการจัดประชุมคณะทางาน
โครงการเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการฯ ทุกๆ เดือนๆ ละ
1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม แตํไมํเกินกรอบระยะเวลาในการสํงมอบงานตามข๎อ 9

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม๎นท์ จากัด
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บทที่ 3
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.1
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภาพรวมประเทศไทย
การสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวมประเทศไทย
ดํ า เนิ นการสํ ารวจใน 14 จั ง หวั ด โดยเป็ นจั ง หวั ดที่ เป็ น ตั ว แทนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวที่ มี นั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติจํานวนมาก 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย
ภูเก็ต กระบี่ สุ ราษฎร์ ธานี สงขลา และพัง งา จัง หวั ดที่ เป็นตัวแทนของ 12 เมื องต้องห้ าม...พลาด
จํานวน 1 จังหวัด คือ ตราด จังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้ จํานวน 1 จังหวัด
คือ นครราชสีมา จังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก จํานวน 1 จังหวั ด
คือ เพชรบุ รี และจังหวั ดที่ เป็ นตั วแทนเขตพั ฒนาการท่องเที่ยววิ ถี ชีวิ ตลุ่ มแม่น้ํ าโขง 1 จัง หวั ด คื อ
มุกดาหาร นอกจากนี้ยังดําเนินการสํารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
จํานวน 6 ด่าน ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา และด่านตรวจคนเข้า
เมืองหนองคาย โดยดําเนินการสํารวจระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.
2558 สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้นจํานวน 6,046 ตัวอย่าง ผลสํารวจ
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสํารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน 6,046 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 50.7 ต่อ ร้อยละ 49.3) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 43.2)
ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 74.6) มี การศึกษาอยู่ ในระดับ ปริญ ญาตรีขึ้น ไป ประกอบอาชี พที่ห ลากหลาย
โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 31.3) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับปานกลาง
ระหว่าง 20,000-40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด (ร้อยละ 34.5) ส่วนกลุ่มที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง
ตั้ ง แต่ 40,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ/ปี ขึ้ น ไปมี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย (ร้ อ ยละ 22.2) ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง
(ร้อยละ 50.5) เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชีย (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) สอดคล้องกับผลสํารวจ
สถิ ติ ข องประเทศ และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นประเทศไทยโดยรวมเป็ น
กลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวันทํางาน ฐานะการเงินระดับปานกลาง และเป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้
(Short haul) จากภูมิภาคเอเชียด้วยกัน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวม
ควรเพื่อ ตอบสนองความต้ องการของกลุ่ มนัก ท่อ งเที่ ยวหลัก เหล่ านี้ และคํ านึง ถึง ความคุ้ มค่า เงิ น
(Value for money) รวมทั้งการใช้ช่องทางสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่
ที่อยู่ในบริบทที่คุ้ นเคยกั บการใช้เทคโนโลยีใ หม่ๆ ในการทํา งานและการดํ ารงชีพ นอกจากนี้ควร
ดําเนินการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ควบคู่กันไป เช่น กลุ่มรายได้ สูง ที่พบว่ามีประมาณร้อยละ 22.2
ซึ่งแม้ไม่มากนัก แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูง เป็นต้น โดยควรดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงลึกเฉพาะกลุ่ม
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาสินค้าและบริการ และการตลาด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ปัจ จัย และแรงผลัก ดันในการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วต่ างประเทศและเดิน ทางมาประเทศไทย
(Motivation)
2.1 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 2.95 ครั้ง โดย
พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงถึงประมาณ 1 ใน 3 ที่เดินทางต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง
ขึ้นไป (แผนภูมิที่ 3.1-1) แสดงให้เห็นว่าประมาณ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย
เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว จึงควรมีมาตรการกระตุ้นการกลับมาท่องเที่ยวควบคู่ไปกับ
การสร้างความประทับใจจากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมกันจัดทําโปรแกรมบัตรสมาชิก Thailand Member Card ที่ให้สิทธิพิเศษด้านส่วนลด
ในการซื้อสิ นค้ าและบริการด้ านการท่องเที่ ยว การได้ รับ การอํา นวยความสะดวกในการเข้า ออก
ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองผ่านทางช่องทางพิเศษ (Fast Lane) เป็นต้น
ในด้านจํานวนวัน พักเฉลี่ยนั้นพบว่า กลุ่มที่เดินทางท่อ งเที่ยวในประเทศไทยมีวันพักเฉลี่ ย
12.22 วัน/ครั้ง (แผนภูมิที่ 3-1) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการสํารวจสถิติท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
ซึ่งมีวันพักเฉลี่ยประมาณ 9.83 วัน เนื่องจากช่วงเวลาการสํารวจที่แตกต่างกัน และพบว่ามากกว่าครึ่ง
(ร้ อ ยละ 62.1) มี วั น พั ก เฉลี่ ย ไม่ เ กิ น 10 วั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ส่ ว นใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short Haul) ที่ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางมากนัก ประกอบกับกลุ่ม
ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ ป านกลางจึ ง ต้ อ งควบคุ ม งบประมาณการใช้ จ่ า ย
และเป็น กลุ่ม ที่อยู่ ในวั นทํ างานที่ไ ม่สามารถหยุ ดพั กระยะนานๆ เหมือนในประเทศทางตะวั นตก
ดัง นั้น สิ่งที่ควรดําเนินการคือการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่ม
เหล่ า นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ จ่ า ยให้ ม ากขึ้ น ภายในระยะเวลาที่ จํ า กั ด เช่ น การจั ด เสนอเส้ น ทาง
การท่องเที่ยวที่ ประหยัดเวลาเดินทาง และนําเสนอผ่านทางสื่อสัง คมออนไลน์ หรือ Application
แนะนําการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถระบุวัตถุประสงค์ เงื่อนไขความต้องการ งบประมาณ
เวลา สถานที่ที่เคยไปมาแล้ว เป็นต้น และให้ระบบสามารถเสนอแนะเส้นทางการท่องเที่ยวให้เลือก
เมื่อนักท่องเที่ยวเลือกเส้นทางท่องเที่ยวใด ก็สามารถ Link ไปยัง Website ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเดินทาง เป็นต้น โดยเป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-1 ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและจํานวนวันพักเฉลี่ยต่อครั้ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
31.5%

3 ครั้งขึ้นไป

29.8%
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เฉลี่ย 2.95 ครั้ง

วันพักต่อครั้ง
19.9%

มากกว่า 15 วัน
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11-15 วัน

36.8%
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เฉลี่ย 12.22 วัน

2.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยมี หลากหลายวัตถุประสงค์ แต่ ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 84.7) เพื่อพักผ่อนในวันหยุด (แผนภูมิที่ 3.1-2) ซึ่งสอดคล้องกับการสํารวจสถิตินักท่องเที่ยว
ของ กรมการท่องเที่ยว ดังนั้น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทางราชการ เช่ น การตรวจคนเข้ าเมื อง ควรดํ าเนิ นการในรู ปแบบที่ สร้ างบรรยากาศการท่ องเที่ ยว
เช่ น การบริ การตรวจคนเข้ าเมื องด้ วยความสะดวกรวดเร็ ว เจ้ าหน้ าที่ ยิ้ มแย้ มแจ่ มใสในการบริ การ
และ ให้ข้อแนะนําต่างๆ การตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับฤดูการท่ องเที่ยว เป็นต้น สําหรับนักท่องเที่ยวที่มี
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะ เช่ น บริก ารทางการแพทย์ /บริก ารสุ ข ภาพ เป็ นต้ น ซึ่ ง แม้ จ ะมี สั ดส่ ว นน้ อ ย
แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น กลุ่ ม ที่ ส ามารถช่ ว ยขยายตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วและเพิ่ ม รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ กระแสความต้ อ งการของคนในปั จ จุ บั น ที่ ห่ ว งใยด้ า นสุ ข ภาพ
ประกอบกับประเทศไทยมีจุดแข็งด้านบริการด้านการแพทย์และบริการเชิง สุขภาพ และเป็นหนึ่ง
ในประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าและบริการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2558-2560 ดัง นั้น จึง ควรศึก ษาวิจั ยพฤติก รรมและความต้ องการของกลุ่ม นัก ท่อ งเที่ย ว
ชาวต่างชาติ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพสูง เช่น ประเทศในตะวันออกกลาง
ประเทศจีน เป็นต้น เพื่อสําหรับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการแพทย์และเชิงสุขภาพ และจัด
กิจกรรมการตลาดที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเฉพาะนี้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
แผนภูมทิ ่ี 3.1-2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
การฝึกจิต/สมาธิ
เล่นกีฬา
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า
ดูแลสุขภาพ/บริการทางการแพทย์
ฝึกอบรม/เรียนหนังสือ
อื่นๆ เช่น ท่องเที่ยว เป็นต้น
ฮันนีมูน
ติดต่อทางธุรกิจ
การจับจ่ายซื้อสินค้า
เยี่ยมเพื่อน / ญาติ
พักผ่อนในวันหยุด
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย โดยปัจจัยสาคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว
อาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก (Shopping) ส่วนปัจจัยระดับรองๆ ลงมาที่มีความสําคัญ
ได้แก่ ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ การลดราคา/การส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยวในยามค่ําคืน
วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมผจญภัย และภาพลักษณ์ของประเทศ (แผนภูมิที่ 3.1-3)
สามปัจจัยแรกซึ่งได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก นั้น ถือว่า
ประเทศไทยมีจุดแข็งทั้ง 3 ด้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก โดยเฉพาะ
แหล่ง ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความเปราะบาง เช่น ปะการังใต้ทะเล เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวเข้าไป
ท่องเที่ยวจํานวนมากเกินกว่ากําลังความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ซึ่งเกิดจาก
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร มุ่งแต่แสวงหากําไร
โดยไม่คํานึงถึงความเสียหาย ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง ขาดจิ ต สํ า นึ ก การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ทางธรรมชาติ ดั งนั้ น หน่ วยงานภาครั ฐ ที่เ กี่ ยวข้ องและภาคเอกชนจะต้ องร่ วมมื อในการจัด การ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรักษาจุดแข็งเหล่านี้ให้ยั่งยืนตลอดไป โดยเน้นให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น และการพัฒนาระบบสําหรับติดตามจํานวนนักท่องเที่ยว
เข้าแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม Carrying Capacity โดยจัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อทําหน้าที่ติดตาม
สําหรับด้านอาหารนั้น ประเทศไทยมีจุดแข็ง ในด้านรสชาติและความหลากหลาย มีร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศจํานวนมาก อาหารหลายประเภทมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ต้มยํากุ้ง เป็นต้น เป็นที่นิยม
ของชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจากการสํารวจพบว่ายัง มีปัญ หาด้านความสะอาดและราคาที่สูง
เกิ น จริ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ องจึ ง จํา เป็ น ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บภาคเอกชนในการควบคุม ให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานของกฎหมาย ในขณะที่ใ นด้ านการซื้ อ สิ นค้ า และของที่ ร ะลึ ก หรื อ Shopping นั้ น
แม้ประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งด้านชนิด คุณภาพ และราคา รวมทั้งมีสินค้า OTOP กระจายอยู่
ทั่วประเทศ ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อได้ตามความสนใจ อย่างไรก็ตามจากการสํารวจพบว่า 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 จึงจําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 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 สํ า หรั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ
แม้จะมีความสําคัญรองลงมา แต่ก็มีความสําคัญทั้งสิ้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้อง
หารือกับภาคเอกชนในการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ให้สามารถกระตุ้นการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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หน้าที่ 3-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมทิ ่ี 3.1-3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว

ปัจจัยสาคัญสาหรับประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทย
7.1%

อื่นๆ เช่น ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน เป็นต้น

1.3%

ประชุม/ท่องเที่ยวเป็นรางวัล/แสดงสินค้า
แรงจูงใจจากภาพยนตร์

5.5%

บริการทางการแพทย์/บริการสุขภาพ

5.9%

ข้อมูลและการโฆษณา

7.3%
9.9%

การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
เข้าร่วมงานประเพณี (event)

11.6%

เล่นกีฬา/ชมกีฬา

12.7%
18.2%

ความปลอดภัย

28.6%

ภาพลักษณ์ของประเทศ
กิจกรรมผจญภัย

31.7%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

32.7%

การท่องเที่ยวในยามค่ําคืน

34.2%

42.4%

การลดราคา/การส่งเสริมการขาย

49.4%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

54.9%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

67.6%

อาหาร

75.6%

สถานที่ท่องเที่ยว
0.0%
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หน้าที่ 3-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.4 สื่อที่ใช้หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
2.4.1 สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนการเดินทางมาประเทศไทย
สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในช่วงก่อนมาประเทศไทยนั้ นมีหลากหลาย แต่มี 2 สื่อ ที่สาคัญ ที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ด้านการ
ท่องเที่ยวและสื่อบุคคล ได้แก่ การบอกเล่า/การแนะนาของเพื่อน/ญาติ (แผนภูมิที่ 3.1-4) โดยสื่อเว็บไซต์
นั้นเป็นผลจากการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของการสื่อสารผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น IPAD
และ Smart Phone เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนให้ความสนใจในการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริการต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดยสื่ อประเภทนี้ จะยังคงมี ความสําคั ญมากยิ่งขึ้นอี กจากความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี และความนิยม
ของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจําเป็นต้องพัฒนาระบบการให้
ข้อมูลข่าวสารและซื้อขายสินค้าและบริ การด้ านการท่องเที่ยวผ่านทางอิ นเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
และดึงดูด โดยให้มี หลากหลายภาษา ทั้ งนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการกระตุ้นให้ ภาคเอกชนพัฒ นาบริ การ
ทางอินเทอร์เน็ต เช่น ให้สามารถนําค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทางอินเทอร์เน็ตหักภาษีได้ 2 เท่า เป็นต้น
สําหรับสื่อบุคคลที่มีการบอกต่อนั้นถือว่าเป็นสื่อที่ประหยัดที่สุด ไม่ต้องลงทุนใดๆ อย่างไรก็ตาม การบอก
ต่อของนักท่องเที่ยวจะต้องเกิดจากความประทับใจในบริการที่ได้รับ จึงมีการแนะนําต่อให้เพื่อน ญาติ
และคนรู้จักมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีการบอกต่อกันเป็นทอดๆ ในทางกลับกัน หากนักท่องเที่ยว
ไม่ประทับใจหรือไม่พึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ก็จะบอกต่อในด้านลบ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ได้
ยิน แต่ไม่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่มาประเทศไทย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องจึงจําเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความ
ประทับใจ ไม่ควรคิดว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาแล้วอีกนานจึงจะกลับมาอีกหรืออาจไม่กลับมาอีก
เลย จึงต้องแสวงหาประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะ
ยาว นอกจากนี้ควรพัฒนาช่องทางที่สะดวก เช่น Application ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ร้องเรี ยนกรณี เกิ ดความไม่พึ งพอใจ และมีช่ องทางให้นั กท่องเที่ ยวที่ ประทับใจแสดงออก โดยการให้
นักท่องเที่ยวที่ประทับใจส่ งประเด็นความประทับใจเพื่อชิง รางวั ล และให้ มี การ Link ไปยังเว็ บไซต์
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมทิ ่ี 3.1-4 ประเภทสื่อที่ทําให้ทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวก่อนมาประเทศไทย

สื่อที่ทาให้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยว ก่อนมาประเทศไทย
3.9%

อื่นๆ เช่น มัคคุเทศก์ เป็นต้น
สื่อต่างๆ(สิ่งพิมพ์โทรทัศน์ วิทยุ)
สื่อสังคมออนไลน์
บริษัทนําเที่ยว
การบอกเล่า/แนะนําของเพื่อน/ญาติ
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

11.6%
15.3%
15.5%
57.4%
57.8%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

2.4.2 สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีหลากหลาย แต่ที่สาคัญที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ด้าน
การท่ อ งเที่ ย ว และสื่ อ บุ ค คล ได้ แ ก่ การบอกเล่ า /การแนะนํ า ของเพื่ อ น/ญาติ ซึ่ ง ตรงกั บ สื่ อ
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวก่อนมาประเทศไทย นอกจากนี้ยัง
พบว่า สื่อ อื่น ๆ ที่นั กท่ อ งเที่ย วใช้ใ นการรั บรู้ ข้อ มูล ข่า วสาร ได้ แก่ บริษั ทนํ าเที่ ยว / เคาเตอร์ทั ว ร์
สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น ต้ น (แผนภู มิ ที่ 3.1-5) โดยที่ ก ารให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการ
ท่อ งเที่ ย วจะสามารถช่ ว ยให้ นั ก ท่อ งเที่ ย วเพิ่ ม คุ ณค่ า การท่ องเที่ ยว และมี การใช้บ ริ การด้ านการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น และการรับรู้ข้อมูลที่มากขึ้นยังสามารถช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยอีก เช่น การรับรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นต้น ก็ทําให้เกิดความสนใจกลับมาท่องเที่ยวอีก
รวมทั้งการแนะนําบอกต่อ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วจึ ง ควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อประโยชน์การท่องเที่ยวครั้งต่อไป และหาช่องทางการสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ภายหลังการเดินทางกลับ ประเทศแล้ว เช่น การส่ง e-Mail แจ้งข้อมูลข่าวสาร
เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้กลับมาท่องเที่ยวอีก เป็นต้น

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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แผนภูมิที่ 3.1-5 สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในระหว่างอยู่ในประเทศไทย

สื่อที่ทาให้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยว ระหว่างอยู่ในประเทศไทย
3.0%
1.0%
3.8%
5.9%

อื่นๆ
วิทยุ
โทรทัศน์
ป้ายประชาสัมพันธ์
สื่อสังคมออนไลน์
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
บริษัทนําเที่ยว / เคาเตอร์ทัวร์
การบอกเล่า/แนะนําของเพื่อน/ญาติ
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

16.2%
16.8%
18.3%
44.8%
58.7%
0.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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3. การรับทราบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย
นักท่องเที่ยวร้อยละ 5.5 ทราบว่าประเทศไทยจัด Campaign ท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยว
วิถีไทยเป็น Campaign ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดําเนินการในปี พ.ศ. 2558 เพื่อกระตุ้น
ให้ นั กท่ องเที่ ยวเดิ นทางท่องเที่ยวโดยนํ าวิ ถี ไทยมาเป็ นจุ ดขาย โดยการให้นั กท่ องเที่ยวได้สั มผั ส
ประสบการณ์ที่ กว้ างและหลากหลาย ทั้ง ในด้านวิ ถีชี วิ ต กิจกรรมผจญภั ย วั ฒนธรรม การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม มหัศจรรย์ธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความชอบของตนเอง
ซึ่ง จากการสํารวจนั กท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ในครั้ง นี้ พบว่ านั กท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 94.5)
ไม่ทราบว่าประเทศไทยจัด Campaign ท่องเที่ยววิถีไทย มีเพียงส่วนน้ อย (ร้อยละ 5.5) ที่ทราบ
โดยทราบจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 57.4) (แผนภูมิที่ 3.1-6) และในกลุ่มที่ทราบ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวชายทะเลและชายหาดมากที่สุด (ร้อยละ 81.7) รองลงมาเป็นกิจกรรมผจญ
ภัย (ร้อยละ 64.3) การรับประทานอาหารไทย (ร้ อยละ 44.1) การท่ องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์
(ร้อยละ 42.0) ฯลฯ (แผนภูมิที่ 3.1-6) สะท้อนให้เห็นว่า การกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่าน Campaign
ท่องเที่ยววิถีไทย ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร จึงจําเป็นต้องประเมินผลเชิงลึกต่อไป
แผนภูมทิ ่ี 3.1-6 การรับทราบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การรับทราบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย

ไม่ทราบ, 94.5%

ทราบ 5.5%

2.4%
2.4%
2.7%
8.4%
12.0%
16.8%
23.7%
30.0%
38.7%
40.2%
42.0%
44.1%

อื่นๆ เช่น ชมคอนเสิร์ต เป็นต้น
การเรียนทําอาหารไทย
การใช้ชีวิตยามค่ําคืน
งานเทศกาลประเพณีระดับชาติ/ท้องถิ่น
การดําน้ํา
การชมมวยไทย
การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
การรับประทานอาหารไทย
กิจกรรมผจญภัย
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

64.3%
81.7%
0.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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การรับทราบจากสื่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย

ไม่ทราบ, 94.5%

ทราบ 5.5%

อื่นๆ

3.0%

ป้ายประชาสัมพันธ์

1.5%

การรับคําแนะนําจากพนักงาน

11.1%

สิ่งพิมพ์เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

11.1%

บริษัททัวร์ / เคาเตอร์ทัวร์

11.4%

โทรทัศน์

12.9%
22.2%

สื่อสังคมออนไลน์

30.0%

จากการบอกเล่า/แนะนําของเพื่อน/ญาติ

57.4%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
0.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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4. การเดินทางมาประเทศไทย
4.1 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 88.2 เดินทางมาประเทศไทยทางอากาศ การเดินทาง
มาประเทศไทยสามารถเดิ น ทางมาได้ 3 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ ทางอากาศ ทางบก และทางน้ํ า โดย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.2) เดินทางมาประเทศไทยทางอากาศ (แผนภูมิที่ 3.17) เนื่องจากประเทศไทยมีสนามบินนานาชาติอยู่ในทุกภูมิภาค และสนามบินเหล่านี้มีเส้นทางการบิน
เชื่อมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั้งระยะสั้นและระยะไกลจํานวนมาก ประกอบกับมีสายการบิน
Low Cost จํานวนมาก ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ ทําให้การเดินทางโดยเครื่องบิน สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางโดยทางอากาศมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และแม้ในปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลัก ๆ ในประเทศไทยยังไม่
สามารถอํ า นวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ท่ า ที่ ค วร โดยเฉพาะในช่ วงเทศกาลท่ องเที่ ยว
และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งกรมการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีจํานวน 35 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2559 และ จํานวน 67.1 ล้านคน ในปี 2560 ก็ยิ่งจะทําให้สนามบินนานาชาติที่มีอยู่ใน
ปัจ จุ บั น ไม่เ พี ย งพอในการรองรั บ นั ก ท่ องเที่ ย วที่จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
จึงควรเร่งรัดการขยายสนามบินนานาชาติหลักๆ ในปัจจุบันให้สามารถรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะ
เพิ่มขึ้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงการพัฒนาสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในภูมิภาคให้เป็นสนามบิน
นานาชาติที่ทันสมัย เช่น สนามบินอู่ตะเภา สนามบินนานาชาติจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น เพื่อกระจาย
จํ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วไปยั ง ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งท่ า อากาศยาน
นานาชาติ สุว รรณภู มิ ท่า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง และท่ า อากาศยานนานาชาติ อู่ ตะเภา
ด้ว ยรถไฟความเร็ ว สู ง เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว การเดิ น ทางทางอากาศและกระจายความเสี่ ย ง
ในการเดินทางทางอากาศให้ไม่ต้องพึ่งพาสนามบินหลักสนามบินใดสนามบินหนึ่งเท่านั้น
สําหรับในด้านการเดินทางทางบกนั้น แม้จากการสํารวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 11
เท่านั้นที่เดินทางมาประเทศไทยโดยทางบก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา และลาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกในภูมิภาคอินโด
จีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสร้างเส้นทางถนนใหม่ๆ การปรับปรุง ขยายถนน
รวมทั้งการสร้างรถไฟความเร็วสูง ดังนั้นในอนาคตการเดินทางทางบกจะทวีความสําคัญ มากยิ่งขึ้น
และเป็นช่องทางที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียอื่นๆ เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อรองรับการขยายตัวการเดินทางของนักท่องเที่ยว
โดยทางรถยนต์และรถไฟ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยร้ อ ยละ 78.1 เดิ น ทางมาประเทศไทยเพี ย ง
ประเทศเดียว นักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศพร้อมกัน เนื่องจากความ
สะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ และต้องการหาประสบการณ์ที่หลากหลายในการเดินทางคราว
เดียว อย่างไรก็ตามจากการสํารวจพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ
78.1) เดินทางมาประเทศไทยเพียงประเทศเดียว โดยมีประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ 21.9) ที่เดินทางไป
หลายประเทศในคราวเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า โดยกลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทยมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่ม
ที่มาประเทศไทยก่อ นแล้ว เดิน ทางไปประเทศอื่นต่ อ (ร้อยละ 60.8 ต่อ ร้ อยละ 39.2 ตามลํ าดับ )
(แผนภูมิ ที่ 3.1-7) ดั งนั้ นผู้ ประกอบการภาคเอกชนจึง ควรสร้า งเครื อข่ ายการส่ ง ต่ อนั กท่ องเที่ ย ว
ระหว่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้บริษัทนําเที่ยวไทยขยายการลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อสร้างความได้เปรียบในการให้บริการแก่กลุ่ มนักท่องเที่ยวที่นิย มเดินทางท่องเที่ย ว
หลายประเทศในคราวเดีย วกัน รวมทั้ งหน่ วยงานภาครั ฐที่เกี่ ยวข้ องและผู้ประกอบการภาคเอกชน
ควรร่วมมือการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้เพื่อกระตุ้นให้นกั ท่องเที่ยวพักในประเทศไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้น
แผนภูมทิ ่ี 3.1-7 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทางบก, 11.0%

ทางทะเล, 0.8%

ทางอากาศ,
88.2%

การเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย
ไปประเทศอื่น
นอกเหนือจาก
ประเทศไทย, 21.9%
มาประเทศไทย
ประเทศเดียว,
78.1%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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การเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย
39.2%

โดยรวม

86.9%

กลุ่มที่มาประเทศไทยก่อน

เอเชีย
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกา

7.3%
5.4%
2.9%

ตะวันออกกลาง

0.8%

อัฟริกา

0.2%

60.8%

กลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทย

โดยรวม

48.8%

เอเชีย

12.5%

ยุโรป
โอเชียเนีย

9.4%

อเมริกา

5.1%

ตะวันออกกลาง

3.7%

อัฟริกา

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 19.73 วัน

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 33.08 วัน

1.5%

4.2 ลักษณะการจัดการเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 71.7 นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยกลุ่มที่เคยมา
ประเทศไทยจะมีสัดส่วนกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก
ลั ก ษณะการจั ด การเดิ น ทางมาประเทศไทยในปั จ จุ บั น สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่
การจัดการเดินทางด้วยตนเอง การจัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบางส่วนจากบริษัทนําเที่ยว
ในประเทศ และจัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ
71.7) นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง (แผนภูมิที่ 3.1-8) โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยมาประเทศไทยจะมี
สั ด ส่ ว นกลุ่ ม ที่ จั ด การเดิ น ทางด้ ว ยตนเองสู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรก (ร้ อ ยละ 78.0
ต่อ ร้อยละ 67.1) เนื่องจากมีความคุ้นเคยและมั่นใจในการเดินทางด้วยตนเองมากขึ้น การที่สัดส่วน
กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองสูงนั้น เนื่องจากสามารถเลือกซื้อบริการได้ตามความต้องการในราคา
ประหยั ด กว่ า การจั ด การเดิ น ทางผ่ า นบริ ษั ท นํ า เที่ ย ว อี ก ทั้ ง การจองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น การจองที่ พั ก
การจองสถานที่ท่องเที่ยว และการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถดําเนินการได้สะดวก
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ผ่า นทางอิน เทอร์เ น็ต หรื อทางออนไลน์ แสดงให้เ ห็น ถึง อิท ธิพ ลของเทคโนโลยี สารสนเทศที่มี ผ ล
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการจั ด การเดิ น ทาง โดยเป็ น การจองสถานที่ พั ก แรมมากที่ สุ ด
(ร้อยละ 81.0) นอกนั้นเป็นการจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ จองตั๋วเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ดังนั้น ผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจึง จําเป็นต้องพัฒนาการ
ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถจองซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ง จะต้องมีหลากหลายภาษา
เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง นั ก ท่ องเที่ ย วในหลากหลายประเทศ และจะต้ อง Link กับ เว็ บ ไซด์ อื่ น ๆ
ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมการหาข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถเข้าถึง นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดฝึกอบรมการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่คิดค่าฝึ กอบรมหรือคิดในอัตราต่ํา
เพื่อส่งเสริมการให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ จากการที่ความ
ต้องการใช้บริการผ่านบริษัทนําเที่ยวลดลง บริษัทนําเที่ยวจึงจําเป็นต้องปรับตัว โดยเน้นการให้บริการ
แก่ นัก ท่อ งเที่ ยวที่จั ดการเดิน ทางด้ ว ยตนเอง และต้ องการใช้ บริ การบางส่ วนผ่า นบริ ษัท นํา เที่ ย ว
ซึ่งแม้ปัจจุบันสัดส่วนจะยังไม่มากนัก แต่ก็สามารถขยายตัวได้ รวมทั้งบริษัทนําเที่ยวจะต้องพัฒนาให้มี
คุณภาพ อันจะนํามาซึ่งการแนะนําต่อ ซึ่งเป็นช่องทางสําคัญในการขยายบริการให้ยั่งยืน
แผนภู มิ ที่ 3.1-8 ลั กษณะการจั ดการเดิ นทางของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ จํ าแนกตามการเคยมา
ประเทศไทย

ลักษณะการจัดการเดินทาง
23.1%

5.2%

รวม

6.5%

Revisit

71.7%
15.5%

4.3%

First visit
0.0%

78.0%

28.6%
67.1%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
การจัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
จัดการเดินทางด้วยตนเอง/และใช้บริการบริษัทนําเที่ยวในประเทศ
จัดการเดินทางด้วยตนเอง
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ช่องทางการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยว
1.6%

การซื้อผ่านช่องทาง
จําหน่ายอื่นๆ

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ
ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

4.7%

ค่าสถานที่พักแรม

6.6%
10.4%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

15.6%

การซื้อบริการทางออนไลน์

การซื้อผ่านตัวแทน
จําหน่ายในต่างประเทศที่
นักท่องเที่ยวพํานัก

การซื้อผ่านตัวแทน
า
จํ หน่ายในประเทศไทย

รวม
ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

5.5%

ค่าสถานที่พักแรม

8.3%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

20.7%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

22.4%
38.3%

รวม
ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

3.5%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

5.8%

ค่าสถานที่พักแรม

6.0%
13.2%

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

22.0%

รวม

33.2%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

47.8%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

65.5%

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

81.0%

ค่าสถานที่พักแรม

89.5%

รวม
0.0%
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4.3 จานวน/ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและจัดการเดินทางผ่านบริษัท
นาเที่ยว นิยมเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉลี่ยมีผู้ร่วมเดินทาง 3.68 คน โดยสัดส่วนกลุ่มที่เดินทาง
2 คน มีมากที่สุด (ร้อยละ 38.3) และผู้ร่วมเดินทางที่มีสัดส่วนสูงสุด ได้แก่ คู่สมรส (ร้อยละ 30.0)
รองลงมา ได้แก่ ญาติ เพื่อน และคู่รัก นอกจากนี้พบว่ามีผู้ที่เดินทางคนเดียวร้อยละ 17.4 (แผนภูมิ
ที่ 3.1-9) ผลการสํารวจดังกล่าวเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการขาย
บริการในรูปแบบเป็นกลุ่ม เช่น บริการสําหรับนักท่องเที่ยว 2 คน หรือบริการสําหรับนักท่องเที่ยว 3
คน อาจแตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ เป็นต้น
แผนภูมทิ ่ี 3.1-9 จํานวน/ประเภทผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ประเภทผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
อื่นๆ
ผู้ร่วมงาน
คู่รัก
เพื่อน
ญาติ
มาคนเดียว
คู่สมรส
มากกว่า 10 คน
10 คน
9 คน
8 คน
7 คน
6 คน
5 คน
4 คน
3 คน
2 คน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

6.5%
3.0%

11.8%
15.7%
15.7%
17.4%
30.0%
3.2%
0.5%
1.0%
1.2%
2.3%
3.2%

จํานวนคนเฉลี่ย 3.68 คน
7.6%
12.9%
12.3%
38.3%
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5. พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.1 การเคยมาประเทศไทย/วันพักเฉลี่ย/ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
การเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Visit) ในสัดส่วนสูงกว่า
กลุ่มที่เคยมาประเทศไทย (Revisit) (ร้อยละ 57.6 ต่อ ร้อยละ 42.4) ซึ่งสัดส่วนของกลุ่มที่เคยมา
ประเทศไทยต่ํากว่าผลการสํารวจสถิติท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว (กลุ่มที่เคยมาประเทศไทย
ร้อยละ 62.0) เนื่องจากรูปแบบการสํารวจและวิธีการสํารวจแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการสํารวจ
ดัง กล่าวสามารถสะท้ อนให้เห็นว่ าแหล่ง ท่อ งเที่ยวและบริการด้า นการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยรวมยังสามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
สามารถกระตุ้น ให้นั ก ท่อ งเที่ ย วกลั บมาประเทศไทยเพื่ อ ท่อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวที่ ยัง ไม่เ คย
ไปท่องเที่ยวมาก่อน จึงสามารถทําให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูง แม้ช่วงการสํารวจ
เป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว (Low Season) ในหลายพื้นที่ก็ตาม
วันพักเฉลี่ย
วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในภาพรวมมีวันพักเฉลี่ย 12.40 วัน สูงกว่า
ผลการสํารวจสถิติท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว เนื่องจากวิธีการสํารวจที่แตกต่างกัน แต่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก (กรมการท่องเที่ยว ผลการสํารวจวันพักเฉลี่ยเท่ากับ 9.83 วัน) นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่เคย
มาประเทศไทยแล้วมีจํานักวันพักเฉลี่ยครั้งนี้มากกว่าครั้งล่าสุด (วันพักเฉลี่ย 11.61 วันต่อ 10.47 วัน
ตามลําดับ) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลให้พัก
นานขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการภาคเอกชน
ด้านการท่องเที่ยวควรประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย
รวมทั้งควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยมาประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเฉลี่ ย 34,604.90 บาท/คน ต่ํ า กว่ า ผลการสํ า รวจสถิ ติ
นักท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเท่ากับ 47,271.00 บาท/คน) เนื่องจาก
การสํารวจครั้งนี้เป็นการสํารวจค่าใช้จ่ายในขณะที่นักท่องเที่ยวยังไม่เสร็จสิ้นการเดินทาง โดยกลุ่ม
ที่มาประเทศไทยครั้งแรกมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่ มที่เคยมาประเทศไทย (ร้อยละ 8.6) (แผนภูมิ
ที่ 3.1-10) ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าซื้อสินค้า ซึ่ง จากการ
สํารวจสถิตินักท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวแต่ละประเทศมีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและจํานวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าแตกต่างกัน
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แผนภูมทิ ่ี 3.1-10 การเคยมาประเทศไทย/วันพักเฉลี่ย/ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การเคยมาประเทศไทย
มาหลายครั้ง,
42.4%

มาครั้งแรก,
57.6%

การมาท่องเที่ยวครั้งล่าสุด การมาท่องเที่ยวครั้งนี้

การเคยมาประเทศไทย
มากกว่า 15 วัน
11-15 วัน

21.4%

การมาท่องเที่ยวครั้งนี้

15.1%

6-10 วัน

34.5%

1-5 วัน
มากกว่า 15 วัน
11-15 วัน
6-10 วัน

29.0%
16.4%
การมาท่องเที่ยวครั้งล่าสุด
วันพักเฉลี่ย 10.47 วัน

12.0%
23.7%

1-5 วัน

47.9%

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
กลุ่มที่เคยมา
ประเทศไทย
32,971.46
บาท/คน/ทริป
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
34,604.90
บาท/คน/ทริป
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
กลุ่มที่มาครั้งแรก
35,806.47
บาท/คน/ทริป
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5.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนเข้าร่วมหลายกิจกรรม โดยกิจกรรมหลัก 3 ประเภทแรกที่เข้าร่วม ได้แก่
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การรั บประทานอาหารไทย และการซื้ อสินค้าและของที่ระลึ ก
(ร้อยละ 75.5, 75.2 และ 71.1 ตามลําดับ) สําหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมและ
มีความสําคัญรองลงมา ได้แก่ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
การใช้ชีวิตยามค่ําคืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น (แผนภูมิที่ 3.1-11) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นกลุ่มที่ ให้ความสนใจท่ องเที่ยวทางทะเลเป็นหลัก แต่ก็ มี
การแบ่ ง เวลาไปแหล่ งท่ องเที่ ยวประเภทอื่ นๆ รวมทั้ ง เข้ าร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ ดั ง นั้นเพื่ อส่ ง เสริ มให้
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ รวมทั้งเข้า
ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ ยวต่ างๆ มากขึ้น หน่ วยงานภาครัฐและผู้ ประกอบการภาคเอกชนด้านการ
ท่องเที่ ยวจึงจํ าเป็นต้ องส่งเสริมให้ เกิดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดกับแหล่ ง
ท่องเที่ ยวประเภทอื่ นๆ เช่ น แหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ เป็นต้ น
รวมทั้งการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนทําอาหาร การชมมวยไทย
การเข้าร่วมงานเทศกาล เป็นต้น
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แผนภูมิท่ี 3.1-11 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การเข้าร่วมกิจกรรม
อื่นๆ เช่น ชมคอนเสิร์ต เป็นต้น

2.1%

การเล่นกอล์ฟ

2.4%
5.0%

การเรียนทําอาหารไทย
การเล่นกีฬา

6.3%

การเข้ารักษาทางการแพทย์

6.9%

การใช้บริการสวนสนุก/สถานบันเทิง

8.6%

การชมมวยไทย

9.3%

งานเทศกาลประเพณีระดับชาติ/ท้องถิ่น

9.6%
20.5%

การดําน้ํา

22.6%

การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

31.9%

กิจกรรมผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

39.4%

การใช้ชีวิตยามค่ําคืน

39.7%
45.7%

การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย

47.3%

การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

71.1%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การรับประทานอาหารไทย

75.2%

การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

75.5%
0.0%
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6. ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction)
การประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ .
(1) ความพึงพอใจน้อยมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
(2) ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
(3) ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
(4) ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
(5) ความพึงพอใจอย่างมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ

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

ผลการประเมินเป็นดังนี้
6.1 ภาพรวมความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในระดับพึงพอใจมากและสูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ และมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
อย่างมากเพียงประเด็นเดียว คือ ประชาชน โดยบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
3 ลาดับ ได้แก่ มัคคุเทศก์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และห้องน้าสาธารณะ ในภาพรวมนักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ มี ค วามพึ งพอใจต่ อบริ ก ารด้ านการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยในระดั บพึ ง พอใจมาก
และสูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.1 ต่อร้อยละ 70.6) จาก 18 ประเภทบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก
เพียงประเด็นเดียว คือ ประชาชน ทั้งจากความเป็นมิตรมีน้ําใจและให้การต้อนรับที่ดี ส่วนประเด็น
ที่เหลืออีก 17 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก แต่มีคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน
โดยทุกประเภทบริการที่ประเมินมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไม่ได้คาดหวังไว้สูงมากนัก เมื่อได้รับบริการแล้วเกิดความพึงพอใจซึ่งแม้ไม่สูงมากนักแต่ก็สูงกว่าความ
คาดหวัง ซึ่งแปลความได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีความประทับใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวทุก
ประเภท โดยบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลําดับ ได้แก่ มัคคุเทศก์ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว และห้องน้ําสาธารณะ (แผนภูมิที่ 3.1-12) จากผลความพึงพอใจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
แม้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่สํารวจโดยกรมการท่องเที่ยวจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่บริการเหล่านี้ยังมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับบริการอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการ
นักท่ องเที่ยว ห้องน้ําสาธารณะในแหล่ งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยควรมี เป้ าหมายพัฒนาไปสู่ในระดั บ
พึงพอใจอย่างมาก เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์
“วางฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมี
ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ” ดั งนั้ น หน่ วยงานราชการที่ เ กี่ ยวข้ อง รวมทั้ ง ผู้ ประกอบการภาคเอกชน
จึง จํ าเป็ นต้ องนํ า ประเด็นที่ เป็นจุ ดอ่อนทั้ งหมดมากํ าหนดเป็ นแนวทางการพั ฒนาต่ อไป เพื่อสร้ าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้กลับมาท่องเที่ยวอีก รวมทั้งการแนะนําบอกต่อซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการขยายตัวด้ านการท่องเที่ยวอย่ างยั่ง ยืน และประหยัดงบประมาณในการดํ าเนินกิ จกรรม
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-12 ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มที่เคยมา
ประเทศไทย (Revisit) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความพึ ง พอใจพบว่ ากลุ่ ม ที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรกมี ความพึ ง พอใจโดยรวมสู ง กว่ ากลุ่ ม ที่ เ คยมา
ประเทศไทย (Revisit) (ร้อยละ 83.6 ต่อ ร้อยละ 80.0) โดยทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความ
คาดหวัง(แผนภูมิที่ 3.1-13) แสดงให้เห็นว่าโดยรวมยังมีความประทับใจ เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้มีความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่สูงมากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทบริการพบว่าความพึงพอใจของ
กลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรกต่อแต่ละประเภทบริการสูงกว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจไม่กลับมาอีก ดังนั้น จึงจําเป็นต้องปรับปรุงบริการ
ด้านการท่ องเที่ ยวให้ ดี ขึ้น เพื่ อให้ สามารถดึ ง ดู ดให้ กลุ่ มที่ เคยมาประเทศไทยกลั บมาท่ องเที่ ยวอี ก
ในอนาคต นอกจากนี้จากการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของแต่ละประเภทบริการของทั้ ง 2 กลุ่ม
พบว่า ยังมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่ํา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามรูปแบบการจัดการเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจสูงกว่ า กลุ่ มที่จั ดการเดินทางด้ วยตนเอง และกลุ่มที่ จัดการเดิ นทางด้วยตนเอง
และ ใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
มีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจอย่างมาก ในขณะที่กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่ม
ที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนําเที่ยวในประเทศ นั้น มีความพึงพอใจในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของทั้ง 3 กลุ่มพบว่า กลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว
มีความพึงพอใจสู งกว่ ากลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่ มที่ จัดการเดิ นทางด้ วยตนเองและ
ใช้บริการบริษัทนําเที่ยวในประเทศ ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 84.5 ต่อ ร้อยละ 81.5 ต่อ ร้อยละ 79.0
ตามลํ าดับ) โดยทั้ง 3 กลุ่มมี ความพึงพอใจสู งกว่ าความคาดหวั ง (แผนภู มิที่ 3.1-13) ผลการสํ ารวจ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการอํานวยความสะดวกของบริษัทนําเที่ยวสามารถสร้างความพึงพอใจต่อบริการ
ด้านการท่ องเที่ ยว เนื่องจากบริษัทนําเที่ยวได้มีการคั ดเลือกผู้ให้บริการที่ เหมาะสมกับราคา และมี
การประสานงานล่วงหน้ากับผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นผู้ดําเนินการให้ในบางกรณี ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้
ว่ามีความสะดวก จึงมี ความพึงพอใจมากกว่า ในขณะที่กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่
จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนําเที่ยวในประเทศ มีความพึงพอใจต่ํากว่า เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องบริการด้วยตนเอง ต้องลองถูกลองผิด รวมทั้งต้องบริการตนเองทั้งหมดใน
ทุกกระบวนการ ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวกด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การรอคอย การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
เป็นต้น รวมทั้งประสบกับการบริการที่ไม่มีคุณภาพของผู้ประกอบการบางส่วน ดังนั้น เพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ นั กท่องเที่ยวกลุ่มที่ จั ดการเดิ นทางด้ วยตนเอง ซึ่ ง เป็ นกลุ่มใหญ่และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้ นอี ก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เป็นภารกิจของรัฐ เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น จะต้องเร่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว เปิดช่องทางการบริการ
ด้วยตนเองโดยใช้ระบบอัตโนมัติ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํา การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
และการให้บริการที่สร้างความประทับใจ เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือ
กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาบริการที่สามารถอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จัดการ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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เดิ น ทางด้ ว ยตนเองมากขึ้ น โดยการศึ ก ษาวิ จั ย พฤติ กรรมการใช้ บ ริ การของกลุ่ ม นี้ และปรั บ ปรุ ง
การให้บริการที่เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานบริการ
ตามที่กรมการท่องเที่ยวได้จัดทํามาตรฐานไว้และหรือตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในกรณีของบริการด้านสุขภาพ
แผนภูมิ ที่ 3.1-13 ความพึงพอใจของนั กท่ องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดิ นทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
จําแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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6.2 ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
6.2.1 บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด สถานที่พักแรม สนามบิน และ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
1) ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ร้ อยละ 84.6) และสูงกว่ าความคาดหวั ง (ร้ อยละ 73.3) ค่ อนข้างมาก ซึ่ งถื อว่ าเป็นสิ่ง ที่โดดเด่ น
และเป็นหนึ่ งในปัจจัยหลักที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ประกอบการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทย จึงต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ตลอดไป โดยทั้งกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก และกลุ่มที่เคย
มาประเทศไทย มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้จุดเด่นของคนไทยคือความเป็นมิตร
ในขณะที่ในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร และความซื่อสัตย์ ยังจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา (แผนภูมิที่ 3.1-14)
ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องร่วมมือในการรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยในด้านความเป็ นมิ ตร ความยิ้ มแย้ มแจ่ มใส ความมี น้ํ าใจต่อนั กท่ องเที่ ยว
พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของเอกลักษณ์ นี้ รวมทั้ง
การยกย่องบุคคลที่ทําความดีโดยการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในด้านความซื่อสัตย์ของคนไทยนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจะต้องส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณธรรมซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์
สุจริต สําหรับในด้านภาษานั้น กรมการท่องเที่ยวควรจัดทํา Application บน IPAD และ Smart Phone
สํ าหรั บ การเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศแบบง่ ายด้ วยตนเอง โดยมี หลากหลายภาษาให้ เลื อกเรี ยนตาม
ความต้ องการ และให้ ผู้ ที่ เข้ ามาเรี ยนได้ รั บรางวั ล เป็ นสิ่ ง จู ง ใจ เช่ น บั ต รเข้ า ชมแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
หรือ สถานบริการต่างๆ ฟรี หรือในราคาถูก เป็นต้น หรือรางวัลประเภทอื่นๆ ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย
แผนภูมิที่ 3.1-14 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประชาชน จําแนกตามการเคยมา
ประเทศไทย

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประชาชน
พึงพอใจ
คาดหวัง

ภาพรวม

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

85.3%
73.7%

83.6%
72.7%

84.6%
73.3%

ความเป็นมิตร

88.0%
75.0%

85.0%
73.4%

86.7%
74.2%

ความซื่อสัตย์

82.2%
72.4%

82.0%
71.8%

82.1%
72.1%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

80.6%
71.0%

81.0%
70.4%

80.7%
70.7%

0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด โดยที่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด
ที่นักท่ องเที่ ยวใช้ ในการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาดเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าไปท่องเที่ยวมากที่ สุด ดั งนั้นความพึ งพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดจึงเป็นตัวชีว้ ัดที่สําคัญที่สะท้อนให้
เห็นว่าปัจจัยสําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานั้นจะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจาก
การพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.2) ซึ่งแม้จะสูง
กว่าความคาดหวั ง (ร้อยละ 69.2) ก็ตาม (แผนภูมภาพที่ 3.1-15) แต่ก็ถื อว่าต่ําเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับความสํ าคั ญของแหล่งท่ องเที่ ยวประเภทนี้ นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยมาประเทศไทย พบว่า ต่ํากว่ากลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก แสดงให้เห็น
ถึงความเสี่ยงที่กลุ่มที่เคยมาประเทศไทยจะไม่กลับมาอีก เนื่องจากระดับความพึงพอใจลดลง ดังนั้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจําเป็นต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายหาด ทั้งในด้านการจัดระเบียบของชายหาด การดูแลด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการบริการ wifi ในแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดทําแผนพัฒนาที่มีการบูรณาการ
กิจกรรมและงบประมาณของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรกําหนดเป้าหมายให้ดําเนินการใน 100
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดที่สําคัญที่สุดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุด
ของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
แผนภูมิที่ 3.1-15 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
จําแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเลและชายหาด

พึงพอใจ
คาดหวัง

First visit

ภาพรวม

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

84.5%
71.8%

79.4%
65.3%

83.2%
69.2%

ความสวยงาม

85.1%
73.8%

80.8%
67.0%

83.6%
71.1%

ความหลากหลาย

84.7%
71.3%

80.4%
66.5%

83.1%
69.4%

ความสะดวกในการเข้าถึง

84.3%
71.2%

80.2%
66.3%

82.8%
69.2%

ความปลอดภัย

83.0%
70.3%

79.8%
67.3%

81.8%
69.1%

72.8%
61.2%

75.5%
66.4%

การบริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.0%

68.0%

74.5%
64.3%
0.0%

68.0%

หน้าที่ 3-27

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3) สถานที่พักแรม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(ร้อยละ 82.6) และสูงกว่าความคาดหวัง(ร้อยละ 71.1) โดยกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรกมีความพึงพอใจ
มากกว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทยในทุ กประเด็ นที่ ประเมิน (แผนภูมิที่ 3.1-16) เมื่ อพิ จารณาความ
พึ ง พอใจต่ อ ประเด็ น ต่ า งๆ ของสถานพั กแรม พบว่ า โดยรวมยั ง จํ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาใน
ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร การปรับปรุงสภาพภายในสถานที่พัก และการบริการ wifi / Internet โดยที่สถานพักแรม
เป็นบริการพื้นฐานที่นักท่องเที่ยวต้องใช้บริการ ในขณะที่จากฐานข้อมูลสถานพักแรมของกรมการท่องเที่ยว
ณ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสถานพักแรมทั้งสิ้น 14,479 แห่ง จํานวนห้องพัก 605,181 ห้อง
โดยมีทั้งที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้จดทะเบียน มีความหลากหลายทั้งในด้านระดับ
มาตรฐานของสถานที่ คุณภาพบริการ และระดับราคา ดังนั้นการจะให้บริการสถานพักแรมบริการให้
ได้ม าตรฐานเดี ยวกันอาจทําได้ย าก อย่ างไรก็ ตาม กระทรวงการท่ องเที่ย วและกี ฬา ควรร่ว มมื อ
กับกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบ สถานพักแรม รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถานพักแรมทุกประเภทสามารถเข้าสู่ระบบ อันจะนํามาซึ่งความสะดวกใน
การควบคุ ม ดู แ ลและการพั ฒ นามาตรฐานการให้ บ ริ ก าร โดยเฉพาะในด้ า นความปลอดภั ย
และคุณภาพการให้บริการ
แผนภูมิท่ี 3.1-16 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสถานที่พักแรม จําแนกตามการเคยมา
ประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการสถานที่พักแรม
พึงพอใจ
คาดหวัง

ภาพรวม

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

83.7%
71.3%

81.1%
71.0%

82.6%
71.1%

ความหลากหลายของประเภทสถาน
พักแรม

84.7%
70.2%

83.5%
72.1%

84.2%
71.1%

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ

84.1%
70.4%

82.8%
71.5%

83.5%
70.9%

ความปลอดภัย

83.7%
69.6%

81.8%
72.0%

82.9%
70.7%

ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ

83.6%
71.3%

81.2%
71.7%

82.6%
71.5%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

83.6%
69.6%

80.3%
69.8%

82.2%
69.7%

สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ

82.7%
69.3%

81.2%
71.5%

82.0%
70.3%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

80.8%
69.0%

79.4%
69.4%

80.2%
69.2%

สภาพภายในสถานที่พัก

80.6%
67.7%

79.4%
70.3%

80.1%
68.9%

บริการ wifi / internet

80.0%
68.4%

78.7%
69.3%

79.5%
68.8%

0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

หน้าที่ 3-28

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) สนามบิน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ
82.1) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 71.1) โดยทั้งกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก และกลุ่มที่เคยมา
ประเทศไทย มีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ด้านสนามบินมีจุดเด่นหลายด้าน ได้แก่
ป้ายบอกทาง ความเป็นมิตรของพนักงาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ในขณะที่มีประเด็น
ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ การให้บริการ wifi/internet ร้านขายอาหารต่างๆ ให้มีความหลากหลาย
มากขึ้ น และการใช้ ภาษาในการติ ดต่ อสื่ อสาร (แผนภู มิ ที่ 3.1-17) โดยควรเป็ นบทบาทหน้ าที่ ของ
สนามบินแต่ละแห่งในการพัฒนาการให้บริการดังกล่าวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตามประเมิน
ความพึงพอใจเป็นระยะๆ เพื่อนําผลกลับมาพัฒนาการให้บริการ โดยเฉพาะในสนามบินหลักที่มีนักท่องเที่ยว
ใช้บริการจํานวนมาก จะต้องมีการปรับการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เช่น
ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสําคัญๆ จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมเพื่อให้บริการสะดวกรวดเร็ว
รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องบริการอัตโนมัติที่นักท่องเที่ยวสามารถบริการตนเอง แต่ก็ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแลช่วยเหลือในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ชํานาญหรือเครื่องบริการเกิดขัดข้อง เป็นต้น
แผนภูมิที่ 3.1-17 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบิน จําแนกตามการเคยมา
ประเทศไทย
พึงพอใจ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการสนามบิน

คาดหวัง
ความพึงพอใจโดยรวม

83.5%
71.5%

ความเป็นมิตรของพนักงาน

84.8%
71.7%

ความปลอดภัย

ภาพรวม

Revisit

First visit

82.0%
70.6%

82.1%
71.1%

83.5%
72.6%

84.3%
72.1%

84.1%
71.1%

84.0%
72.3%

84.1%
71.6%

ป้ายบอกทาง

84.7%
71.1%

83.1%
71.8%

84.1%
71.4%

ความสะดวกสบาย

84.8%
71.5%

82.5%
72.3%

84.0%
71.9%

ความสะอาดและสิ่งอํานวยความ
สะดวก

84.6%
70.5%

82.2%
72.5%

83.7%
71.3%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

83.0%
71.3%

81.1%
69.6%

82.3%
70.6%

มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย

82.6%
71.4%

81.4%
71.7%

82.1%
71.5%

มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย

82.4%
71.0%

81.1%
70.6%

81.9%
70.8%

การสื่อสาร/ภาษา

81.7%
69.9%

81.0%
70.7%

81.4%
70.2%

74.7%
67.3%

75.5%
68.0%

75.0%
67.6%

บริการ wifi / internet

0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
หน้าที่ 3-29

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (Shopping) เป็นหนึ่งใน
สามปัจ จัย ที่สํ าคั ญที่ สุด ที่นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติใ ช้ป ระกอบการตัด สิน ใจเดิ นทางมาท่อ งเที่ย ว
ประเทศไทย และเป็ น หนึ่ ง ในสามกิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ข้ า ร่ ว มมากที่ สุ ด ดั ง นั้ น
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก จึงเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ
ที่สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานั้นจะยังยั่งยืนต่อไปได้หรือไม่
ซึ่งจากการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 82.0)
ซึ่งแม้จะสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 70.0) แต่ก็ถือว่าต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับความสําคัญ นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและของที่ระลึก พบว่ามีหลาย
ประเด็นทีค่ ะแนนความพึงพอใจต่ํา จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ความสะดวกในการหาซื้อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ คุณภาพสินค้า ความเหมาะสมของราคาสินค้า การใช้ภาษาในการสื่อสาร
และบริการ wifi / Internet (แผนภูมิที่ 3.1-18) ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจําเป็น
ต้องประสานความร่วมมือ กั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ในการพั ฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะสมและตรงตามความต้ องการของนั กท่องเที่ ยวของแต่ละประเทศ การศึกษาวิ จัยพฤติกรรม
และความต้ องการสิ นค้ าของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ ม การจั ดหาช่ องทางการจําหน่ ายสินค้า OTOP
ในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ การป้องกันการหลอกลวงขายสินค้าปลอมและสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและการขาย
สินค้าในราคาที่เกินจริง รวมทั้งการจัดฝึกอบรมพัฒนาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และการบริการ Free Wifi
ในแหล่งจําหน่ายสินค้าที่สําคัญๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเมืองท่องเที่ยวสําคัญๆ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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แผนภูมิที่ 3.1-18 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการซื้อสินค้าและของที่ระลึก จําแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการซื้อสินค้าและของที่ระลึก
พึงพอใจ

First visit

ภาพรวม

Revisit

คาดหวัง
ความพึงพอใจโดยรวม

82.5%
70.3%

ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า

84.4%
71.6%

ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ

84.6%
70.7%

ความหลากหลายของประเภท
สินค้า

83.3%
70.2%

ความสะดวกในการหาซื้อ

82.0%
70.0%

81.4%
69.6%
83.6%
72.3%

84.1%
72.0%

83.3%
72.3%

84.0%
71.5%

82.0%
70.6%

82.7%
70.4%

82.2%
69.4%

81.3%
69.7%

81.8%
69.5%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

81.9%
69.2%

80.1%
68.5%

81.1%
68.9%

ความปลอดภัย

81.6%
68.9%

80.0%
68.7%

80.9%
68.8%

คุณภาพสินค้า

80.9%
67.8%

80.9%
70.1%

80.9%
68.9%

ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ

81.6%
70.0%

79.8%
68.9%

80.8%
69.4%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

79.4%
67.4%

78.6%
67.2%

79.1%
67.3%

การบริการ wifi / internet

75.6%
65.8%

75.3%
65.6%

75.4%
65.7%

0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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6.2.2 บริ การด้ านการท่ อ งเที่ ยวที่ มี ความพึ งพอใจน้ อ ยที่ สุ ด 5 อั นดั บแรก ได้ แก่
มัคคุเทศก์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ กิจกรรมผจญภัย
1) มัคคุเทศก์ เป็ นบุ คคลที่ สําคัญ ต่อการสร้างความพึง พอใจแก่ นักท่องเที่ยว ถือเป็ น
ตัวแทนของประเทศในการบริการแก่นักท่องเที่ยว แม้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จัดการเดินทาง
ด้วยตนเอง มัคคุเทศก์ก็ยังคงมีความสําคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางเองบางส่วนก็ยังใช้
บริการมัคคุเทศก์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อมัคคุเทศก์ในระดับ
พึงพอใจมาก (ร้อยละ 70.6) ซึ่งแม้จะสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 53.6) แต่คะแนนค่อนข้างต่ํา ซึ่งเป็น
สิ่ง ที่ สะท้อนให้ เห็ นว่ ามัคคุ เทศก์ ยั งเป็นจุ ดอ่ อนของการท่ องเที่ ยวไทย โดยสิ่ ง ที่ เป็นจุ ดอ่ อน ได้ แก่
ความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(แผนภู มิที่ 3.1-19) ดังนั้น กรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ กํากับดูแลมั คคุเทศก์ตามที่บัญญั ติ
ในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา
มัคคุเทศก์ ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ ในด้านความรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศ การ
กํากับการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อย่างเข้มงวด การพัฒนาช่องทางให้นักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียน
ปัญหาการใช้บริการมัคคุเทศก์ผ่านทาง Application ใน IPAD และ Smart Phone เป็นต้น
แผนภูมิที่ 3.1-19 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อมัคคุเทศก์ จําแนกตามการเคยมา
ประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อมัคคุเทศก์
First visit

พึงพอใจ
คาดหวัง

Revisit

ภาพรวม

ความพึงพอใจโดยรวม

75.6%
60.2%

61.9%
44.7%

70.6%
53.6%

ความเป็นมิตร

77.1%
59.5%

62.3%
44.8%

71.7%
53.3%

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว

75.9%
59.2%

61.2%
44.1%

70.5%
52.8%

ความซื่อสัตย์

75.3%
59.1%

61.5%
44.6%

70.2%
52.9%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

75.0%
58.9%

60.8%
43.4%

69.8%
52.3%

0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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2) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในด้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อแนะนํา และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจในการท่องเที่ยว อันจะมีผล
ต่ อ การกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วอี ก และการแนะนํ า บอกต่ อ ช่ ว ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วขยายตั ว อย่ า งยั่ ง ยื น
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 72.1)
สูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 58.6) แต่คะแนนค่อนข้างต่ํา จึ งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าศูนย์บริการ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั งมี จุ ด อ่ อ น จํ า เป็ นต้ องได้ รั บ การพั ฒนาให้ ดี ขึ้ น โดยประเด็ น ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ น ได้ แ ก่
ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการให้ บริ การ การให้ ความช่ ว ยเหลื อ และการใช้ ภาษา
ต่างประเทศในการสื่อสาร (แผนภูมิที่ 3.1-20) ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จึงควรพิจารณาเพิ่มจํานวนศูนย์บริการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบข้อมูลและเครือข่ายสําหรับการให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว
แผนภูมิที่ 3.1-20 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จําแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
พึงพอใจ
คาดหวัง

Revisit

First visit

ภาพรวม

ความพึงพอใจโดยรวม

75.6%
62.5%

66.7%
54.0%

72.1%
58.6%

ความสะดวกในการเข้าถึง

76.3%
62.3%

67.0%
54.2%

72.7%
58.6%

การให้ความช่วยเหลือ

75.8%
62.1%

66.9%
54.7%

72.3%
58.7%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

75.3%
62.6%

67.3%
54.2%

72.2%
58.8%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

74.3%
61.5%

65.5%
53.0%

70.8%
57.6%

0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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3) ห้ อ งน้ าสาธารณะ เป็ น สิ่ ง ที่ มั ก ถู กมองข้ ามความสํ า คั ญ ทั้ ง จากหน่ ว ยงานที่ ดู แ ล
รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จึงมักปรากฏให้เห็น
ว่ามีห้องน้ําสาธารณะค่อนข้างน้อยในแหล่งท่องเที่ยว และสกปรก ทั้งที่ห้องน้ําสาธารณะเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับการท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการห้องน้ํา
สาธารณะในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 72.5) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 64.2) แต่คะแนน
ความพึ งพอใจค่อนข้างต่ํา โดยสิ่งที่ เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้ าถึง และความสะอาด
(แผนภู มิ ที่ 3.1-21) ดั งนั้ น กรมการท่ องเที่ ย วจึ ง ควรร่ วมมื อกั บหน่ วยงานต่ างๆ ได้ แก่ กระทรวง
สาธารณสุ ข และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในการกระตุ้ นให้ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวและสถานบริ การ
ด้ านการท่ องเที่ ยวต่ างๆ เห็ นถึ งความสํ าคั ญ ของการจั ดให้ มี บริ การห้ อ งน้ํ าสาธารณะที่ มี คุ ณภาพ
และเพียงพอ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างห้องน้ําสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการดูแล
รักษาความสะอาด โดยควรมีทั้งมาตรการบังคับและมาตรการส่งเสริมควบคู่กันไป
แผนภูมิท่ี 3.1-21 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อห้องน้ําสาธารณะ จําแนกตามการเคยมา
ประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อห้องน้าสาธารณะ
พึงพอใจ

ภาพรวม

Revisit

First visit

คาดหวัง
72.9%
ความพึงพอใจโดยรวม

64.8%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

70.6%

70.0%

63.4%
68.0%

65.4%

64.7%

71.0%

0.0%

74.0%

72.9%

66.0%

ความสะอาด

64.2%

63.5%

74.8%
ความสะดวกในการเข้าถึง

72.5%

71.8%

63.2%

62.9%
0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและมีความโดดเด่นของไทย
โดยเป็นกิจกรรมที่มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงถึงร้อยละ 39.4 (จากการสํารวจในครั้งเดียวกันนี้) อย่างไร
ก็ตามจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 75.1) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 59.6) ซึ่งคะแนน
ค่อนข้างต่ํา สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของไทยยังจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
โดยสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความสวยงาม ความหลากหลาย ความสะดวกในการเข้าถึง ความปลอดภัย
และการบริการ wifi / Internet (แผนภูมิที่ 3.1-22) ดัง นั้น กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา
จึงควรร่วมมื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้ น
ในการพั ฒนาแหล่ ง ท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศน์ เช่ น การพั ฒนาเส้ นทางการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวให้ มี
ความสะดวกการปรับปรุงการดูแลรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
แผนภู มิ ที่ 3.1-22 ความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ต่ อแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศน์ จํ า แนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
พึงพอใจ

Revisit

First visit

ภาพรวม

คาดหวัง
ความพึงพอใจโดยรวม

78.5%
63.9%

69.7%
53.7%

75.1%
59.6%

ความสวยงาม

80.6%
64.2%

72.6%
56.9%

77.6%
61.1%

ความหลากหลาย

77.9%
63.5%

71.5%
57.3%

75.5%
60.9%

ความสะดวกในการเข้าถึง

77.6%
63.1%

71.6%
53.5%

75.3%
59.0%

ความปลอดภัย

76.8%
61.9%

69.2%
53.0%

73.9%
58.1%

70.8%
59.5%

64.9%
50.1%

68.6%
55.5%

การบริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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5) กิจกรรมผจญภัย เป็นกิจกรรมที่สําคัญ โดยเป็นกิจกรรมที่มีนั กท่องเที่ยวเข้าร่วมสู ง
ถึงร้อยละ31.9 (จากการสํ ารวจในครั้ งเดียวกันนี้ ) อย่ างไรก็ตามจากการศึ กษาพบว่านั กท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติมี ความพึ งพอใจต่ อ กิ จกรรมผจญภั ยในระดั บพึ งพอใจมาก (ร้ อยละ 76.2) และสู งกว่ า
ความคาดหวัง (ร้อยละ 58.1) ซึ่งคะแนนค่อนข้างต่ํา สะท้อนให้เห็นว่าบริการประเภทกิจกรรมผจญภัย
โดยรวมจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความปลอดภัย การให้บริการ
อั ต ราค่ า บริ ก าร และความสามารถในการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สาร รวมทั้ ง จุ ด อ่ อน
ด้ า น ความหลากหลายของกิ จกรรมผจญภั ย และจํ า นวนผู้ ให้ บริ การ (แผนภู มิ ที่ 3.1-23) ดั ง นั้ น
กระทรวง การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า จึ ง ควรร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้ น ในการตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยของบริการประเภทกิจกรรมผจญภัย รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควบคุมมาตรฐาน ความปลอดภัยของกิจกรรมผจญภัยทุกประเภท
แผนภูมิที่ 3.1-23 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อกิจกรรมผจญภัย
จําแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อกิจกรรมผจญภัย
พึงพอใจ

ภาพรวม

Revisit

First visit

คาดหวัง
ความพึงพอใจโดยรวม

79.9%
63.4%

69.5%
49.9%

76.2%
58.1%

ความน่าตื่นเต้น

81.0%
63.0%

70.3%
50.1%

77.1%
57.9%

ความหลากหลาย

80.5%
63.1%

69.6%
50.1%

76.6%
58.0%

ความสะดวกในการเข้าถึง

80.0%
63.1%

69.4%
50.0%

76.2%
57.9%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

78.9%
61.9%

68.9%
49.0%

75.3%
56.8%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

78.3%
62.9%

69.2%
49.0%

75.0%
57.4%

ความปลอดภัย

77.5%
61.0%

68.5%
49.2%

74.3%
56.3%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

77.0%
60.7%

68.5%
48.2%

74.0%
55.7%

0.0%

68.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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6.2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2557 กับปี พ.ศ. 2558
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแม้มีความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 สูงกว่าปี พ.ศ. 2557 เล็กน้อย แต่พบว่าจาก 14 ประเภทบริการ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระเมิ น มี ถึ ง 12 ประเภท ที่ ค วามพึ ง พอใจลดลง แสดงถึ ง บริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้ นในช่วง 1 ปีที่ผ่า นมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึ งพอใจโดยรวมต่ อบริ การด้ านการท่ องเที่ ยวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 สู งกว่ าปี
พ.ศ. 2557 เล็กน้อย (ร้อยละ 82.1 ต่อ ร้อยละ 81.0) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก 14 ประเภทบริการ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระเมิ น ในทั้ ง 2 ปี กลั บ พบว่ า มี เ พี ย ง 2 ประเภทที่ ใ นปี พ.ศ. 2558
มี ความพึ งพอใจเพิ่ มขึ้ นจากปี พ.ศ. 2557 ได้ แก่ การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ร ะลึ ก (ร้ อ ยละ 82.0
ต่อ ร้อยละ 81.6) และรถโดยสารสาธารณะ (ร้อยละ 78.2 ต่อร้อยละ 76.2) (แผนภูมิที่ 3.1-24) ส่วนอีก 12
ประเภทมีความพึงพอใจลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีถึง 4 ประเภทที่คะแนนความพึงพอใจลดลง
ค่อนข้างมาก ได้แก่ มัคคุเทศก์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริการเชิงสุขภาพ และ ประชาชน ดังนี้
(1) มั คคุ เทศก์ คะแนนความพึ ง พอใจลดลงจากร้ อยละ 82.4 ในปี พ.ศ. 2557
เป็น ร้อยละ 70.6 ในปี พ.ศ. 2558 โดยปัจจัยสําคัญ ประการหนึ่ง คือขาดการดําเนินการที่ชัดเจน
ในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และ
จริยธรรม รวมทั้งไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพกับมัคคุเทศก์ชาวต่างชาติ ที่แอบแฝง
ทํางาน และมัคคุเทศก์บางส่วนที่ประพฤติไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น “ทัวร์ 0 เหรียญ”
(2) ศู นย์บริก ารนักท่ องเที่ ยว คะแนนความพึง พอใจลดลงจากร้อยละ 81.0 ในปี
พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 72.1 ในปี พ.ศ. 2558 โดยปัจจัยหนึ่ง มาจากจํานวนนักท่องเที่ยวขยาย
ตัวอย่างมาก ในขณะที่จํานวนศู นย์บริการนักท่องเที่ยวมีน้อย และไม่ครบถ้วนในแหล่ง ท่องเที่ย ว
สํ า คั ญ ๆ รวมทั้ ง ยั ง ขาดการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
มีประสิท ธิภาพ และเจ้า หน้าที่ ยัง มีข้อจํา กัดในการใช้ภาษาต่างประเทศที่ หลากหลาย โดยเฉพาะ
ภาษาจีนที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
(3) บริการเชิงสุขภาพ คะแนนความพึงพอใจลดลงจากร้อยละ 86.8 ในปี พ.ศ. 2557 เป็น
ร้อยละ 81.2 ในปี พ.ศ. 2558 โดยปัจจัยหนึ่งมาจากยังไม่สามารถพัฒนามาตรฐานการบริการของสถาน
บริการเชิงสุขภาพ ซึ่งมีผู้ให้บริการขนาดเล็กจํานวนมากที่ยังขาดมาตรฐานการให้บริการ ประกอบกั บ
พนักงานยังมีข้อจํากัดด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
(4) ประชาชน คะแนนความพึงพอใจลดลงจากร้อยละ 89.0 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ
84.6 ในปี พ.ศ. 2558 โดยปั จ จั ย หนึ่ ง มาจากมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น เข้ า มาเป็ น จํ า นวนมาก
ซึ่ งอุ ปนิ สั ยของชาวจี นบางส่ วนขาดความเป็ นระเบี ยบ ไม่ สุ ภาพเรี ยบร้ อย รวมทั้ งการมี นั กท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติจํานวนมาก อาจส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง ทําให้ความเป็น
มิตรไมตรีลดลงไปด้วย
จากผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจดัง กล่ า วสะท้ อนให้ เ ห็ น ว่ า บริ ก ารด้ า นการ
ท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรนํา
ผลการสํ ารวจความพึ ง พอใจนี้ ไ ปวางแผนและพัฒ นาคุ ณ ภาพของบริ ก ารเหล่า นี้ อย่ า งเป็ นระบบ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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และต่อเนื่อง รวมทั้งการสํารวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อติดตามการพัฒนาของบริการ
เหล่านี้ที่สะท้อนออกมาในรูปของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 3.1-24 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการ
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างปี พ.ศ.2557 กับปี พ.ศ. 2558
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละประเด็น
ระหว่างปี 2557 กับ 2558
2558
2557

ภาพรวม

พึงพอใจมาก

82.1%
81.0%
84.6%
89.0%
83.0%
82.9%
82.6%
83.0%
82.0%
81.6%
81.6%
83.0%
81.2%
86.8%
79.2%
82.0%
79.2%
79.6%
78.8%
80.0%
78.2%
76.2%
77.4%
79.8%
72.4%
76.2%
72.1%
81.0%
70.6%
82.4%

ความพึงพอใจโดยรวม
ประชาชน
สนามบิน

สถานที่พักแรม
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บริการเชิงสุขภาพ
ความปลอดภัย
สนามกอล์ฟ

บริษัทนําเที่ยว
รถโดยสารสาธารณะ
บริการตรวจคนเข้าเมือง
ห้องน้ําสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์
0.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

พึงพอใจอย่างมาก

68.0%

หน้าที่ 3-38

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7. 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 18 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 40.9 เห็นว่า การให้บริการของไทยในภาพรวมดีกว่าประเทศอื่นๆ
ที่ไปมาล่าสุด ในขณะที่ร้อยละ 7.8 เห็นว่าการให้บริการของไทยในภาพรวมด้อยกว่าประเทศอื่นๆ
ที่ไปมาล่าสุด โดยบริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น เห็นว่าไทยดีกว่าในสัดส่วนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 59.6) และ ด้านห้องน้ําสาธารณะเห็นว่าไทยด้อยกว่าในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 15.2)
ทั้งนี้กลุ่มที่เคยมาประทศไทยเห็นว่าประเทศไทยดีกว่าในสัดส่วนที่สูง กว่ากลุ่มที่มาประเทศไทยเป็น
ครั้งแรก (ร้อยละ 40.9 ต่อร้อยละ 28.9) (แผนภูมิที่ 3.1-25) จากผลการประเมินดังกล่าวแม้จะแสดง
ให้เห็นว่าบริการด้านการท่องเที่ ยวของประเทศไทยโดยภาพรวมยัง ดีกว่าหลายประเทศ ส่ง ผลให้
ประเทศไทยยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว
เชิง คุณภาพและสามารถดึงดูด ให้นักท่ องเที่ย วชาวต่า งชาติม าท่องเที่ยวประเทศไทยในระยะยาว
จําเป็นต้องพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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แผนภูมิที่ 3.1-25 ผลการเปรียบเทียบบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปมาล่าสุด จําแนกตามการเคยมาประเทศไทย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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8. ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
8.1 ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า/ปัจจัยที่ทาให้กลับมา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.5) มีความประทับใจในการมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในครั้ง นี้ โดยจะกลับมาท่ อ งเที่ ยวประเทศไทยอีก ภายใน 3 ปี ข้างหน้ า โดยปัจจั ย
ที่ดึงดูดให้กลับมา ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีหลากหลายและสวยงาม โดยเฉพาะ
แหล่ง ท่องเที่ยวทางทะเล (ร้อยละ 59.6) อาหารซึ่ง มีหลากหลายและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ
(ร้อยละ 51.9) สินค้าให้เลือกซื้อได้หลากหลายทั้งประเภท Brand name และสินค้า OTOP ซึ่งเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าหลายแห่ง ให้เลือกใช้บริการ (ร้อยละ 44.0)
(แผนภู มิ ที่ 3.1-26) ดั ง นั้ น ประเทศไทยจํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาปัจจัยดึงดูดเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป
แผนภูมทิ ่ี 3.1-26 การจะกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยภายใน 3 ปี ข้ า งหน้ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ และเหตุผลที่จะกลับมา
เหตุผลการจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย
การจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย

อื่นๆ เช่น เยี่ยมญาติ/เพื่อน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

ไม่แน่ใจ, 31.8%

การรักษาพยาบาล
ความปลอดภัย
ภาพลักษณ์ของประเทศ

กลับมา, 65.5%

การเล่นกีฬา

วัฒนธรรมท้องถิ่น
การท่องเที่ยวยามค่ําคืน
ราคาสินค้าเหมาะสมราคาถูก
กิจกรรมผจญภัย

ไม่กลับมา, 2.7%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
อาหาร

แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่…

0.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

6.7%
1.9%
3.8%
5.5%
6.7%
8.3%
8.4%
11.8%
19.3%
19.5%
23.1%
25.5%
44.0%
51.9%
59.6%
40.0%

80.0%
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8.2 การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะชักชวนเพื่อน/ญาติ/
คนรู้จั ก ให้ มาท่อ งเที่ย วประเทศไทย การบอกต่อ เป็ นสื่ อประชาสั มพั นธ์ ที่ดี ที่ สุ ดโดยไม่ ต้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่า ย โดยจากการสํ ารวจครั้งนี้ พบว่ านั กท่อ งเที่ยวชาวต่า งชาติเ กือบทั้ง หมด (ร้อยละ 98.0)
จะชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงาม มีอาหารอร่อย และผู้คนเป็นมิตร ในขณะที่มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 2.0) ที่จะไม่แนะนํา
เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ปั ญ หาด้ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ ส ะดวกในการใช้ บ ริ ก าร wifi
(แผนภูมิที่ 3.1-27) ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ผ่านนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยนอกเหนือจากการสร้างความประทับใจในบริการแล้ว
สิ่งสําคัญที่ควรดําเนินการคือการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง กิ จ กรรมและประเพณี ต่ า งๆ ของประเทศไทย
โดยการประชาสัมพั นธ์ ในแหล่ง ท่องเที่ ยวสํา คัญ ๆ เพื่อ ให้ ทราบว่า ประเทศไทยมีแหล่ง ท่อ งเที่ย ว
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ อะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนํากลับไปแนะนํา
บอกต่อแล้ว ยังสามารถช่วยดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวซ้ําอีกในอนาคต
แผนภูมิที่ 3.1-27 การชั ก ชวนเพื่อน/ญาติ/ คนรู้จั ก ให้ม าท่องเที่ ยวประเทศไทยของนั ก ท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนที่รู้จัก
ไม่ชักชวน , 2.0%

ชักชวน, 98.0%

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด
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9. สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร

2. สนามบิน

1) ป้ายบอกทาง
2) ความเป็นมิตรของ
พนักงาน
3) ความสะดวกสบาย
4) ความปลอดภัย

3. แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเล
และชายหาด

4. สถานที่พักแรม

จุดอ่อน
1) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร

1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) มีร้านขายอาหาร
ที่หลากหลาย
3) การใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสาร
4) มีร้านขายสินค้า
ที่หลากหลาย
5) ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
6) ความปลอดภัย
7) ความสะอาดและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
8) ความสะดวกสบาย
1) ความสวยงาม
1) การให้บริการ wifi
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
3) ความสะดวกในการ
2) ความปลอดภัย
เข้าถึง
3) ความสะดวกใน
การเข้าถึง
4) ความหลากหลาย
5) ความสวยงาม
1) ความสะดวกใน
1) การให้บริการ wifi
การเข้าถึง
และอินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
2) สภาพภายในสถานที่
3) ประสิทธิภาพใน
พัก
การให้บริการ
3) การใช้ภาษาใน
4) สิ่งอํานวยความสะดวก
การสื่อสาร
ต่างๆ
4) ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
5) ความปลอดภัย
6) ความเหมาะสมของ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
1) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) บางคนไม่เป็นมิตร ไม่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
1) กระบวนการให้บริการล่าช้า
ต้องรอคิวนาน
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจํานวนน้อย
3) ไม่สะดวกในการเดินทาง

1) ชายหาดสกปรก
2) ไม่มีห้องน้ําสาธารณะ

1) ต้องเสียค่าบริการ wifi
2) ที่ตั้งอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว
3) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สิ่งอํานวยความสะดวกมีน้อย
5) อาหารไม่สะอาด

หน้าที่ 3-44

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นที่ประเมิน

5. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก

6. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

จุดแข็ง

จุดอ่อน
อัตราค่าบริการ
7) ความสะดวกในการ
เข้าถึง
8) สิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ
1) ความหลากหลายของ 1) การให้บริการ wifi
ประเภทร้านค้า
และอินเทอร์เน็ต
2) ความสะดวกใน
2) การใช้ภาษาใน
การเข้าถึง
การติดต่อสื่อสาร
3) ความหลากหลาย
3) ความเหมาะสมของ
ของประเภทสินค้า
ราคาสินค้า
4) ความปลอดภัย
5) คุณภาพสินค้า
6) ความสะดวก
ในการหาซื้อ
7) ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
8) ความหลากหลาย
ของประเภทสินค้า
9) ความสะดวกใน
การเข้าถึง
10 ความหลากหลาย
ของประเภทร้านค้า
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ wifi
ของประเภทภัตตาคาร/ และอินเทอร์เน็ต
ร้านอาหาร
2) สภาพภายใน
2) ความสะดวก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ในการเข้าถึง
3) การใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสาร
4) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
5) คุณภาพของอาหาร
6) ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
7) ความสะดวกในการเข้าถึง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ

1) ราคาสินค้ามีความแตกต่างกัน
ในสินค้าชนิดเดียวกัน
2) ผู้ขายบางรายไม่ซื่อสัตย์
ขายของไม่มีคุณภาพ
3) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

1) คิดราคาอาหารแพง
2) อาหารที่สั่งไม่ได้ตามที่ต้องการ
3) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สภาพร้านไม่สะอาด

หน้าที่ 3-45

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นที่ประเมิน

7. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวด
แผนไทย)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ

จุดแข็ง

จุดอ่อน
8) ความหลากหลาย
ของประเภทภัตตาคาร/
ร้านอาหาร
1) ความสะดวกใน
1) การให้บริการ wifi
การเข้าถึง
และอินเทอร์เน็ต
2) ความหลากหลาย
2) การใช้ภาษา
ในการให้บริการ
ในการติดต่อสื่อสาร
3) ความปลอดภัย
3) สภาพภายใน
4) ความเหมาะสม
สถานบริการ
ของอัตราค่าบริการ
4) ประสิทธิภาพ
5) อุปกรณ์และสิ่งอํานวย
ในการให้บริการ
ความสะดวก
5) ความปลอดภัย
6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
7) อุปกรณ์และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
8) ความหลากหลาย
9) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ความสวยงาม
1) การให้บริการ wifi
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
3) ความสะดวกใน
2) ความปลอดภัย
การเข้าถึง
3) ความหลากหลาย
4) ความสะดวกในการเข้าถึง
5) ความสวยงาม
1) ความเป็นมิตร
1) ความซื่อสัตย์
2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) ความเป็นมิตร
1) ประสิทธิภาพ
1) ความเหมาะสม
ในการให้บริการ
ของอัตราค่าบริการ
2) การใช้ภาษา
2) ความปลอดภัย
ในการติดต่อสื่อสาร
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
3) จํานวนสนามกอล์ฟที่มี 4) จํานวนสนามกอล์ฟที่
ให้บริการ
ให้บริการ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ

1) วิธีการนวดแตกต่างกันในแต่ละ
สถานที่
2) ไม่สามารถสื่อสาร
กับชาวต่างชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) สถานบริการขนาดเล็กไม่มี
บริการ wifi
4) มีการขายบริการแอบแฝง

1) ต้องเสียค่าเข้าชมแพง
2) เจ้าหน้าที่ให้คําอธิบายไม่ชัดเจน
3) มีการใช้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
มาใช้ในโบราณสถาน ทําให้ดูไม่
เป็นของเก่า
1) มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
และบริการในแหล่งท่องเที่ยว
น้อย ไม่สามารถอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน
2) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
1) ต้องเสียเวลารอในการไปใช้บริกร
2) บุคลากรไม่เพียงพอใน
การให้บริการ

หน้าที่ 3-46

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
4) ความสะดวก
ในการเข้าถึง
5) ความปลอดภัย

11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนําเที่ยว

1) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
2) ความหลากหลาย
ในการให้บริการ

13. รถโดยสาร
สาธารณะ

-

14. บริการตรวจคน
เข้าเมือง

-

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

จุดอ่อน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
1) การให้ข้อมูลสัญญาณ 1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เตือนภัย
มีน้อย
2) การติดตั้งกล้อง CCTV 2) การแจ้งความร้องทุกข์ค่อนข้าง
ในแหล่งท่องเที่ยว
ยุ่งยาก
3) จํานวนเจ้าหน้าที่รักษา 3) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสื่อสาร
ความปลอดภัย
กับชาวต่างชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) บริเวณที่มีความเสี่ยงไม่มี
เจ้าหน้าที่ดูแล
5) มีสุนัขจรจัดจํานวนมาก
1) ความเหมาะสม
1) ประสิทธิภาพบุคลากร
ของอัตราค่าบริการ
ในการให้บริการต่างๆ
2) การใช้ภาษา
2) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประสิทธิภาพ
3) ขาดการให้คําแนะนําในเรื่อง
ในการให้บริการ
สําคัญๆ
4) ความหลากหลาย
1) การใช้ภาษา
1) บุคลากรที่ให้บริการบางคน
ในการติดต่อสื่อสาร
ไม่ซื่อสัตย์
2) ความปลอดภัย
2) บุคลากรไม่เข้าใจภาษา
3) ความสะอาดและ
ในการสื่อสาร
ความสะดวกสบาย
3) กระบวนการให้บริการขณะ
4) ประสิทธิภาพ
เดินทาง มีการให้ผู้โดยสาร
ในการให้บริการ
ลงจากรถก่อนถึงจุดหมาย
5) ความเหมาะสม
4) แท็กซี่ไม่ใช้มิเตอร์
ของอัตราค่าบริการ
5) หาสถานีขนส่งผู้โดยสารยาก
6) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) การใช้ภาษา
1) เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจภาษาที่พูด
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ต้องรอคิวนาน
2) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
3) ความสะดวกสบาย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

15. กิจกรรมผจญภัย

1) ความน่าตื่นเต้น
2) ความหลากหลาย
ในการให้บริการ
3) ความสะดวก
ในการเข้าถึง

16. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

1) ความสวยงาม
2) ความหลากหลาย
3) ความสะดวกในการ
เข้าถึง

17. ห้องน้ําสาธารณะ -

18. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

จุดอ่อน
4) ความเป็นมิตรของ
เจ้าหน้าที่
1) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ความปลอดภัย
3) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
4) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
5) ความสะดวกในการเข้าถึง
6) ความหลากหลาย
7) ความน่าตื่นเต้น
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
4) ความหลากหลาย
5) ความสวยงาม
1) ความสะอาด
2) ความสะดวกในการเข้าถึง

1) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
3) การให้ความช่วยเหลือ
4) ความสะดวกในการเข้าถึง

ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
1) เครื่องเล่นค่อนข้างอันตราย
บางเครื่องเก่ามาก
2) ขาดการแนะนําวิธีใช้เครื่องเล่น
ต่างๆ

1) ที่ตั้งค่อนข้างเปลี่ยว อาจจะ
ถูกจี้ปล้นได้
2) ไม่มีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ความรู้

1) ค่อนข้างหายาก และไม่มี
ป้ายบอก
2) ค่อนข้างสกปรก
3) อุปกรณ์บางอย่างชํารุดใช้งาน
ไม่ได้
4) ไม่มีกระดาษชําระ
5) บางแห่งไม่เปิดให้บริการ
6) ไม่มีข้อแนะนําเป็น
ภาษาต่างประเทศในห้องน้ํา
สาธารณะ
1) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) บุคลากรให้คําแนะนําไม่ชัดเจน
3) ข้อมูลมีไม่เพียงพอ
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ส่วนที่ 3.2
ผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 10 จังหวัด
1. ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ น 10 จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก
ของประเทศไทย
จากสถิตินักท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ จ านวน 24.8 ล้านคน นั กท่องเที่ ยวเหล่ านี้กระจายตัวไปท่ องเที่ยวตามจัง หวั ดต่างๆ
ทั่วประเทศ โดย 10 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พัง งา และเชียงราย ซึ่ง จากการประเมิ น
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดดังกล่าว พบว่า มีเพียง
2 จั ง หวั ด ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก ได้ แ ก่ ภู เ ก็ ต และกรุ ง เทพมหานคร
ซึ่ง ทั้ง 2 จังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวมากเป็น อันดับ 1 และ 2 ตามลาดับ
ในขณะที่ มี 7 จังหวัด ที่มี ความพึงพอใจในระดับพึ ง พอใจมาก ได้แก่ สุร าษฎร์ธานี กระบี่ พัง งา
เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และมี 1 จังหวัดที่ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ สงขลา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศพบว่า มี 2 จังหวัดที่
คะแนนความพึ ง พอใจต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และสงขลา
ในขณะที่อีก 8 จังหวัดมีความพึงพอใจสูง กว่าค่าความพึง พอใจเฉลี่ยของประเทศ แต่ก็ไ ม่มากนัก
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต ที่คะแนนความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ
ค่อนข้างมาก (แผนภูมิที่ 3.2-1) แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น โดยรวมยังไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่า
ของจังหวัดอื่นๆ อย่างชัดเจน ซึ่งในจานวนนี้มีเพียง 2 จังหวัดเท่านั้นที่มีบริการด้านการท่องเที่ยวมี
ความโดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างมาก ในขณะที่มี 2 จัง หวัดที่คะแนนความพึง พอใจ
ต่ากว่า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ แสดงให้เ ห็ นว่ า แหล่ ง ท่ องเที่ย ว สถานที่ท่ อ งเที่ ย ว และบริ ก ารด้ า น
การท่องเที่ยวต่างๆ ของอย่างน้อย 8 จังหวัด ใน 10 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด จาเป็นต้อง
ได้รั บการปรับปรุ งแก้ ไขและพัฒนาให้ดี ขึ้นไปสู่ระดับความพึ งพอใจอย่ างมาก เพื่อไปสู่ การเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐาน การ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน”

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภูมิที่ 3.2-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
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ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละจังหวัด (แผนภาพที่ 3.2-2)
“ประชาชน” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด จากการสารวจใน
10 จังหวัด พบว่า “ประชาชน” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด สอดคล้อง
กับภาพรวมของประเทศที่ “ประชาชน” เป็นประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด แสดงให้เห็นว่า
“ประชาชน” เป็นจุดแข็งของทุกจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ
จาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้
ในขณะที่ประเด็ นอื่นๆ ที่มีค ะแนนความพึง พอใจสูง สุด 5 อันดับ แรกของแต่ละจั ง หวั ด
แตกต่างกัน เช่น ในกรณีของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในภาคใต้
ประเด็ น ที่มี ค วามพึง พอใจ 1 ใน 5 ได้แ ก่ แหล่งท่ องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด ได้แก่ ชลบุ รี
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา โดยเป็นที่สังเกตว่ามี 2 จังหวัดที่มีทะเลและชายหาด แต่แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเลและชายหาด กลับไม่เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และ
สงขลา แสดงให้เห็นว่าทะเลและชายหาด ยังไม่มีความโดดเด่นมากนักใน 2 จังหวัดนี้
นอกจากนี้ ยั งพบว่า แหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์ ของหลายจัง หวั ดมีความโดดเด่ น
โดยมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 1 ใน 5 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย ภูเก็ต และพังงา เนื่องจาก
จังหวัดเหล่านี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่ง ดังนั้นการอนุรักษ์และการส่งเสริม
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ของชาวต่ า งชาติ และสามารถช่ ว ยกระจายนั ก ท่ อ งเที่ ย วไป
สู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทางด้านทะเลและชายหาด
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 เป็นที่น่าสังเกตว่า กลับไม่ติด 1 ใน 5 ที่มีคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด ยกเว้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา ซึ่งแม้ติด 1 ใน 5 ที่มีความพึงพอใจ
สูง สุ ด แต่คะแนนความพึ งพอใจก็ไม่ มากนัก โดยเฉพาะจั ง หวั ดสงขลา ในขณะที่ การซื้ อสิ นค้าและ
ของที่ระลึกเป็นแนวทางสาคัญในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงจาเป็นที่จังหวัดท่องเที่ยว
สาคัญเหล่านี้ จะต้องปรับปรุงและพัฒนาสินค้ า ราคาขายและการให้ บริ การ ที่พบว่ายั งเป็นจุดอ่อน
เนื่องจากประเด็นเหล่านี้คะแนนความพึงพอใจยังไม่มากนัก
ในด้ านบริ การเชิ ง สุ ข ภาพซึ่ ง เป็ น บริ การเป้ า หมายที่ จ ะส่ ง เสริ มและพั ฒ นาตามที่ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 นั้น ก็ยังไม่ได้มีความโดดเด่นในจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ
เหล่านี้ มี เพียงกรุ งเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ ธานี และพัง งา ที่บริ การเชิง สุขภาพเป็ น 1 ใน 5
ของประเด็นที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงสุด
จั งหวั ดสงขลาที่ มี ความเด่ นในด้ านการซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก (Shopping) และด้ า น
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร แต่ก็พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่าทั้งที่ติด 1 ใน 5 ที่มีคะแนนความ
พึงพอใจสูงสุด
ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละจังหวัด (แผนภูมิที่ 3.2-3)
“ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด จากการสารวจ
ใน 10 จังหวัด พบว่า ทั้ง 10 จังหวัด “ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึง
พอใจต่าสุด สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศที่ “ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนน
ความพึ ง พอใจต่ าสุด แสดงให้ เห็นว่ า “ห้ องน้ าสาธารณะ” ที่ นั กท่ องเที่ ยวสามารถใช้ บริ การตาม
แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่อื่นๆ เป็นจุดอ่อนสาคัญของทุกจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญที่สุด
10 อันดับแรกของประเทศ เนื่องจากมีน้อย หายาก และสกปรก จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
“รถโดยสารสาธารณะ” ซึ่งเป็นบริการพื้นฐานสาคัญสาหรับนักท่องเที่ยว นั้น พบว่าเป็น 1 ใน 5
ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุดของจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และพังงา เนื่องจากปัญหาความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ
รถโดยสารสาธารณะ
“ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ได้รับข้อแนะนาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการช่วยเหลือในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ นั้น พบว่าเป็น 1 ใน 5
ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุดของจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
เชี ยงใหม่ เชี ย งราย สราษฎร์ ธ านี กระบี่ พั ง งา และสงขลา สอดคล้ อ งกั บภาพรวมของประเทศ
ที่ “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด เนื่องจากปัญหาด้าน
มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้อย ความพร้อมในด้านการให้บริการ และการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในหลายจังหวัด แต่จากการสารวจ
ความพึงพอใจพบว่าจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สาคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และกระบี่
กลับพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวติด 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจ
ต่าสุด สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศที่ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มี
คะแนนความพึงพอใจต่าสุด เนื่องจากปัญหาด้านการให้บริการ wifi/internet และความปลอดภั ย
นอกจากนี้ยังพบว่า “กิจกรรมผจญภัย” ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ยังติด 1 ใน 5 ประเด็นที่มี
คะแนนความพึงพอใจต่าสุด สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศที่ “กิจกรรมผจญภัย” เป็น 1 ใน 5
ประเด็ น ที่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจต่ าสุ ด เนื่ อ งจากปั ญ หาด้ า นการใช้ ภ าษาในการติ ดต่ อ สื่ อ สาร
ความปลอดภัย ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ และประสิทธิภาพในการให้บริการ
การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว ใน 10 จังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญที่สุด
10 อันดับแรกของประเทศ นั้น จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่มีผลต่อความพึง
พอใจรวมของแต่ละประเด็นบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในแต่ละประเด็นหลักที่
ประเมินมีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณาตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์
“วางฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมี
ดุลยภาพและยั่งยืน ” แล้ว ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการ
พัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนา
เป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก”
ลงมา ก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือ
อาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้น โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแนวทางที่กาหนดใน (ตารางที่ 3.2-1)
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แผนภูมิที่ 3.2-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แผนภูมิที่ 3.2-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่

เชียงราย

ชลบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

สุราษฏร์ธานี

ภูเก็ต

กระบี่

พังงา

สงขลา

ตารางที่ 3.2-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการด้านการท่องเที่ยว
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บริการด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ × หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.3
ผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬา ให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวในเชิ ง พื้ น ที่
โดยการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และตามยุทธศาสตร์
การท่องเที่ ยวไทยปี พ.ศ. 2558-2560 กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ได้ กาหนดเขตพั ฒนา
การท่องเที่ยวทั้ง 5 เขตอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน
ลาปาง และพะเยา โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ล้านนาเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง ผ่านมาตรการการยกระดับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ล้านนาสู่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนา และส่งเสริม
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม
การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า
และบริ ก ารชุ ม ชน OTOP ให้ โ ดดเด่ น และมี คุ ณ ค่ า พั ฒ นาเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคี รีขันธ์
ชุมพร และระนอง โดยมีเป้ าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อสุขภาพชั้นนา
ของโลก ผ่านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง คุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว
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 าหนดขี ด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เช่น เขตอุทยาน เกาะ ส่งเสริม
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมซน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด โดยมีเปัาหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากล
ที่เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มเชื่ อ มโยงสู่ กั ม พู ช า และเวี ย ดนาม ผ่า นมาตรการสนับ สนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่ ง ยื น ซึ่ง มี แ นวทางการพั ฒ นา โดยส่ ง เสริ มให้ เ มื อ งพั ท ยาเป็ น Tourism & Sport City
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ไ ด้มาตรฐานโดยคานึงถึง ชุมซนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมซนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการ
นาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
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เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พัง งา 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 พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่ง ขันของการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทียบเรือ
สาราญที่มีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มคุณค่าให้กับ
แหล่ง ท่องเที่ยวทางทะเล ส่งเสริม การสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุม ชน OTOP ให้โดดเด่นและ
มีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว
แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแห่งวิถี ชีวิต
อีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูซา และเวียดนาม ผ่านมาตรการการยกระดับอารยธรรมอีสาน
ใต้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้ นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์ และกลุ่ ม
ประเทศ เพื่อนบ้าน พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสานใต้ร่วมสมัยส่งเสริม
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุม ชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้ าและบริโภคสินค้า
จากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารก าหนดเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพื่ ม เติ ม อี ก 3 เขต เพื่ อ ด าเนิ น
การวางแผนพัฒนา ในระยะต่อไป ได้แก่ (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง
(2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่น้าโขง (3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
โดยในส่วนของ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเลย
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามลาน้าโขง
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
ดังนั้นเพื่อให้การประเมินผลครั้งนี้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว จึงได้สารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทั้ง 6 เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเลือกจังหวัดตัวแทนในแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จังหวัดตัวแทน
เชียงใหม่ เชียงราย
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี ตราด
ภูเก็ต กระบี่ พังงา
นครราชสีมา
มุกดาหาร
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นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ใน “พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด” และได้กาหนดให้เป็น พื้นที่พัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ. 2558-2560 โดยเป็นพื้นที่จังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
พื้นที่ 12 เมือง ประกอบด้วย จังหวัดลาปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ สมุท รสงคราม ราชบุรี
จันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนา ฟื้นฟู และ
เชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และที่มนุษย์สร้างขึ้น
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละพื้นที่ รวมถึงส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วในพื้ นที่ เ ขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว (Cluster) และพื้น ที่ จั ง หวั ดเมื อ งรอง
ส่ง เสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า ดังนั้น ในการสารวจ
ทัศนคติและประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ จึงเลือกจังหวัดตราดเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ส ารวจในเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมี ทั้ ง สิ้ น
3,133 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 50.8 และร้อยละ 49.2 ตามลาดับ อยู่ในช่วง
อายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 42.0) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 25.9)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 31.0)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.3) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 66.7) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคยุโรป และเอเชีย
ในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 37.8 และร้อยละ 46.4 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 69.1) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.2)
โดยมี 2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึง พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอัน ดามัน
(ร้อยละ 85.2 และ 84.6 ตามลาดั บ) สู ง กว่า ความพึง พอใจโดยรวมของประเทศ (ร้อยละ 82.1)
และพบว่าเกือบทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจโดยรวมของประเทศ
ยกเว้น เขตพัฒนาการท่ องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกที่ความพึง พอใจตต่ากว่ าค่าเฉลี่ยความพึง พอใจ
ของประเทศ แต่ ก็ ไ ม่ ม ากนั ก (แผนภู มิ ที่ 3.3-1) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โดยรวมแล้ ว แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
สถานที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ยังจาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
เมื่ อ เปรี ย บเทีย บทั้ ง 6 เขตพั ฒ นาการท่อ งเที่ย ว พบว่ า สิ่ ง ที่ โ ดดเด่ น ของเกื อ บทุ ก เขต
พัฒนาการท่องเที่ ยว คือ ประชาชน และสิ่ ง ที่ทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีจุด อ่อนตรงกัน ได้แ ก่
ห้องน้าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่มีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวโดดเด่นมากที่สุด ได้แก่ เขตพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วฝั่ งทะเลตะวั นออก รองลงมา ได้ แ ก่ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ลุ ม แม่ น้ าโขง
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ส่วนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอื่นๆ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นค่อนข้างน้อย (ตารางที่ 3.3-1) แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน รวมทั้ง ภาคประชาสังคม จะต้องร่วมมือกันพัฒนา
เขตท่องเที่ยวภายใต้แผนพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละ
เขตพัฒนาท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 3.3-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก

83.2%

ภาพรวม
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง

85.2%

อันดามัน

84.6%

อารยธรรมล้านนา

83.4%

ฝั่งทะเลตะวันออก

83.4%

อารยธรรมอีสานใต้

82.8%
80.0%

ฝั่งทะเลตะวันตก
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ตารางที่ 3.3-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 6 เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
บริการด้านการท่องเที่ยว

ฝั่งทะเล
ตะวันตก

ฝั่งทะเล
ตะวันออก

อันดามัน

อารยธรรม
ล้านนา

อารยธรรม
อีสานใต้

วิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้าโขง



















-

-

-

























5. บริการเชิงสุขภาพ













6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร













7. สนามกอล์ฟ











-

8. สถานที่พักแรม













9. มัคคุเทศก์











-

10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว











-

11. กิจกรรมผจญภัย













12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์













13. รถโดยสารสาธารณะ













14. ห้องน้าสาธารณะ













1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของ
ที่ระลึก

หมายเหตุ  หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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3. ความพึงพอใจรายเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
3.1 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
615 ตั ว อย่ า ง เป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย (ร้ อยละ 54.1และร้ อยละ 45.9 ตามล าดั บ )
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 39.8) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 35.8)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 28.1)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.6) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐฯ/ปี ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 63.3) มาจากหลากหลายภู มิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคยุ โ รป
และเอเชียในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 43.4 และร้อยละ 34.8 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนใน
วัน หยุ ดในสั ด ส่ว นสู ง สุด (ร้ อยละ 85.7) กิ จ กรรม 5 อั น ดับ แรกที่ นั ก ท่ องเที่ ย วเข้ า ร่ วมสู ง สุ ด
ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 84.7) การเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น
(ร้อ ยละ 62.6) การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศาสตร์ (ร้ อ ยละ 57.2) การใช้ บ ริ ก ารสปาและ
นวดแผนไทย (ร้อยละ 47.3) และการใช้ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 45.2) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนา มี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นา
ไปสู่ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง ผ่าน
มาตรการการยกระดับวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาล้านนาสู่สิ นค้าและบริก ารทางการท่ องเที่ ยวเซิ ง
สร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนา และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ยกระดับ และส่ งเสริ มการค้า การลงทุ น อุ ตสาหกรรมการจั ดประชุม และนิ ทรรศการทั้ ง ระดั บชาติ
และระดับนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า
พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ดัง นั้ น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ดัง กล่าว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวจึงต้องพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก บริการเชิงสุขภาพ มัคคุเทศก์ ให้มีความโดดเด่น ควบคู่ไปกับ
การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา มีความพึง พอใจโดยรวมในระดับ พึ ง พอใจมาก (ร้ อยละ 83.4) ต่ากว่า ระดั บ
เป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) และมีความพึงพอใจอันดับ 3 ใน 6 เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้านความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก บริการเชิงสุขภาพ และมัคคุเทศก์ ซึ่งควรมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่
จะตอบสนองต่ อเป้ าหมายในการพัฒนาไปสู่ การท่องเที่ ยวทางวั ฒนธรรมและภู มิปัญ ญาล้ านนาเชิ ง
สร้างสรรค์ นั้น กลับพบว่า ทั้ง 5 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก เท่ากัน (ร้อยละ 81.6,
73.6, 82.0, 80.0 และ 69.2 ตามลาดับ) จึงจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และบริการเหล่านี้ให้โดดเด่นและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับความพึงพอใจอย่างมาก หรือคะแนนร้อยละ
84.1 ขึ้นไป
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ในด้านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พบว่า มีเพียงสนามกอล์ฟที่อยู่ในระดับ
พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 93.0) นอกนั้นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ได้แก่ สถานพักแรม (ร้อยละ 83.0)
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (ร้อยละ 82.4) บริ ษัทน าเที่ ยว (ร้อยละ 82.8) บริการรถโดยสารสาธารณะ
(ร้อยละ 77.2) กิจกรรมผจญภัย (ร้อยละ 74.4) เป็นต้น
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้องน้าสาธารณะ และความปลอดภัย นั้น พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน แต่ระดับคะแนน
ความพึงพอใจค่อนข้างต่า (ร้อยละ 71.2, 70.6 และ 79.2 ตามลาดับ)
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 และเป็นสิ่งที่ผู้
ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องให้ความสาคัญ เพราะหมายถึงการที่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
ท่องเที่ยวซ้าอีกหรือไม่ รวมทั้งจะแนะนา/บอกต่อ ให้ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
หรือไม่ ดังนั้น ในการพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาจึงต้องให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาทั้งส่วนที่เป็นหัวใจหลักของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ แหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนในท้องถิ่ นซึ่ง เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมมากที่สุด
แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ การซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึกที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) บริการเชิงสุขภาพ เช่น นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย ที่เป็ นภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และการ
พัฒนามัคคุเทศก์ให้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น
และผลิ ตภั ณฑ์ ที่สร้ างสรรค์ จากภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น เพื่อ ให้ส ามารถสร้างอรรถรสในการท่อ งเที่ย ว
เชิง วั ฒนธรรม โดยพัฒนาบริ การหลัก เหล่า นี้ ควบคู่ไ ปกับ บริก ารอื่น ๆ ไปสู่เ ป้าหมายระดับ ความ
พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1) โดยควรพัฒนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของทั้ง 16 ประเภทบริการ
ที่ประเมิน ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.3-2
ตารางที่ 3.3-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนา
ประเด็นทีป่ ระเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (90.3)

2. สนามบิน

1) ป้ายบอกทาง (86.8)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (85.4)
3) ความสะดวกสบาย (84.3)
4) ความเป็นมิตรของพนักงาน (85.4)
5) ความปลอดภัย (86.3)

3. สถานที่พักแรม

1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)

1) ความหลากหลายของประเภทสถาน 1)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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จุดอ่อน
ความซื่อสัตย์ (81.4)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.3)
มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(82.6)
มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(81.8)
การสื่อสาร/ภาษา (82.0)
บริการ wifi / internet (73.3)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.7)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
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ตารางที่ 3.3-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนา
ประเด็นทีป่ ระเมิน

จุดแข็ง
พักแรม (85.0)

จุดอ่อน
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

4. การซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
1)
(84.8)
2) ความหลากหลายของประเภทร้านค้า 2)
(85.2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

5. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

6. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวด
แผนไทย)

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(85.2)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/
3) ร้านอาหาร (88.8)
4) คุณภาพของอาหาร (84.2)

1)

-

1)
2)
3)

2)
3)
4)
5)

4)
5)
6)
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(83.6)
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(81.8)
สภาพภายในสถานที่พัก (78.5)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.4)
ความปลอดภัย (82.5)
บริการ wifi / internet (80.0)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.8)
ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (82.8)
คุณภาพสินค้า (80.4)
ความสะดวกในการหาซื้อ (81.7)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.2)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.9)
ความปลอดภัย (81.0)
การบริการ wifi / internet (71.6)
ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (80.4)
สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (78.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.9)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.4)
บริการ wifi / internet (75.9)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง (81.3)
ความหลากหลาย (81.4)
อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (84.0)
สภาพภายในสถานบริการ (77.9)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.1)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
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ตารางที่ 3.3-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนา
ประเด็นทีป่ ระเมิน

จุดแข็ง

จุดอ่อน
7)
8)
9)

7. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

1)
2)
3)
4)
5)

8. มัคคุเทศก์

-

1)
2)
3)
4)

9. สนามกอล์ฟ

-

10. ความปลอดภัย

1) ความสะดวกในการเข้าถึง (93.3)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(89.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (90.9)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(90.9)
5) ความปลอดภัย (89.1)
6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(91.8)
-

11. บริษัทนาเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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(78.2)
ความปลอดภัย (78.5)
การบริการ wifi / internet
(70.5)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง (81.2)
ความหลากหลาย (82.4)
ความสวยงาม (83.2)
ความปลอดภัย (82.1)
การบริการ wifi / internet
(67.7)
ความเป็นมิตร (71.0)
ความซื่อสัตย์ (67.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (67.9)
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(69.1)

1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (78.8)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(80.0)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(78.2)
1) ความหลากหลาย (82.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.0)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(80.6)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
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ตารางที่ 3.3-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนา
ประเด็นทีป่ ระเมิน
12. รถโดยสาร
สาธารณะ

จุดแข็ง
-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

13. บริการตรวจคน
เข้าเมือง
14. กิจกรรมผจญภัย

-

-

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

15. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

-

1)
2)
3)
4)
5)

16. ห้องน้าสาธารณะ

-

17. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

1)
2)
1)
2)
3)
4)
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จุดอ่อน
ค่าบริการ (82.4)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(79.5)
ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (74.7)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (72.3)
ความปลอดภัย (74.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(76.7)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.5)
ความสะดวกในการเข้าถึง (73.9)
ความหลากหลาย (74.2)
ความน่าตื่นเต้น (76.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (71.0)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(72.5)
ความปลอดภัย (71.0)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (71.6)
ความสะดวกในการเข้าถึง (72.0)
ความหลากหลาย (72.2)
ความสวยงาม (75.5)
ความปลอดภัย (71.5)
การบริการ wifi / internet
(62.5)
ความสะดวกในการเข้าถึง (73.5)
ความสะอาด (67.6)
ความสะดวกในการเข้าถึง (70.5)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(70.0)
การให้ความช่วยเหลือ (72.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (69.8)
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3.2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สารวจทั้งสิ้น
555 ตัว อย่า ง เป็ น เพศชายมากกว่า เพศหญิ ง (ร้ อยละ 57.7 และร้ อ ยละ 42.3 ตามลาดั บ )
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 37.5) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 23.1)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 32.6) จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.0) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ/ปี ในสั ด ส่ ว นสูง สุ ด (ร้ อ ยละ 59.2) มาจากหลากหลายภู มิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคยุ โ รป
และเอเชียในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 52.3 และร้อยละ 40.0 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนใน
วันหยุดในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 89.7) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 91.7) การรับประทานอาหารไทย
(ร้อยละ 90.3) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 83.6) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ
81.3) และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 63.8) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
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 าของโลก เป็ 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 สามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จึงจาเป็นต้องพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และบริการเชิงสุขภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วนี้ ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งอื่ น ๆ
เช่น บริการรถโดยสารสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันตก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 80.0) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย
คือความพึงพอใจอย่า งมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้ นไป) และมีค วามพึง พอใจต่ าสุดใน 6 เขตพัฒนา
การท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการเชิงสุขภาพ ซึ่งควรมีความโดดเด่น เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ การท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อสุขภาพชั้นนาของโลก
นั้น กลับพบว่า ทั้ง 4 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับมาก เท่ากัน (ร้อยละ 82.4, 82.2, 76.0
และ 79.0 ตามลาดับ) จึงจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการเหล่านี้ให้
โดดเด่นและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับความพึงพอใจอย่างมาก หรือคะแนนร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
ในด้ า นสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า มี เ พี ย งสถานพั ก แรมเท่ า นั้ น ที่ มี
ความพึง พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 85.0) ส่วนบริการอื่นๆ พบว่าอยู่ในระดับ
พอใจมาก ได้แก่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (ร้อยละ 82.8) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 83.8)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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กิจ กรรมผจญภั ย ร้ อยละ 82.6) สนามกอล์ ฟ (ร้ อยละ 78.4) บริ ษั ท นาเที่ ย ว (ร้ อ ยละ 77.6)
บริการรถโดยสารสาธารณะ (ร้อยละ 78.2) เป็นต้น
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้องน้าสาธารณะ และความปลอดภัย นั้น พบว่ามีความพึงพอในในระดับมากเช่นกัน แต่ระดับคะแนน
ความพึงพอใจค่อนข้างต่า (ร้อยละ 78.6, 69.6 และ 78.2 ตามลาดับ)
โดยที่ค วามพึ งพอใจของนั กท่อ งเที่ย วเป็นเครื่ องชี้วั ดถึง คุณ ภาพ/การให้บ ริก ารของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ท่ อ งเที่ ย ว และบริ การด้า นการท่ องเที่ย ว ได้ เ ป็น อย่า งดี และเป็ นสิ่ ง ที่ ผู้
ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องให้ความสาคัญ เพราะหมายถึงการที่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
ท่องเที่ยวซ้าอีกหรือไม่ รวมทั้งจะแนะนา/บอกต่อ ให้ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
หรือไม่ ดังนั้น ในการพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกจึง ต้องให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาทั้งส่วนที่เป็นหัวใจหลักของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการเชิงสุขภาพ รวมทั้งบริการอื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง และยกระดับความพึงพอใจสู่ระดับพึงพอใจอย่างมาก หรือคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1
ขึ้นไป โดยควรพัฒนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของทั้ง 16 ประเภทบริการที่ประเมิน ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.3-3
ตารางที่ 3.3-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก
ประเด็นทีป่ ระเมิน
1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้าน
ทะเลและชายหาด
3. สถานที่พักแรม

4. การซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (86.7)

1)
2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1)
(84.4)
2)
2) ความหลากหลาย (85.0)
3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1)
บริการ (86.0)
2)
2) ความหลากหลายของประเภท 3)
สถานพักแรม (87.0)
4)
3) ความปลอดภัย (84.4)
5)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1)
บริการ (86.1)
2)
2) ความหลากหลายของประเภท 3)
ร้านค้า (86.7)
4)
3) ความหลากหลายของประเภท 5)
สินค้า (85.8)
6)
7)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดอ่อน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.7)
ความซื่อสัตย์ (84.0)
ความสวยงาม (83.0)
ความปลอดภัย (80.4)
การบริการ wifi / internet (74.9)
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (82.9)
สภาพภายในสถานที่พัก (81.8)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.9)
บริการ wifi / internet (80.5)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (84.0)
คุณภาพสินค้า (83.5)
ความสะดวกในการหาซื้อ (83.4)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.0)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (82.4)
ความปลอดภัย (82.4)
การบริการ wifi / internet (76.3)
ความเหมาะสมของราคาสินค้าบริการ
(82.6)
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ตารางที่ 3.3-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก
ประเด็นทีป่ ระเมิน
5. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

1)
2)
3)
4)
5)

6. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวด
แผนไทย)

-

7. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

8. มัคคุเทศก์

-

9. สนามกอล์ฟ

-

10. ความปลอดภัย

-

จุดแข็ง
ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.5)
ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (85.2)
คุณภาพของอาหาร (85.1)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.3)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

1)
2)
3)
4)

จุดอ่อน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.0)
สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(80.2)
บริการ wifi / internet (74.8)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(81.8)

1) ความสะดวกในการเข้าถึง (79.7)
2) ความหลากหลาย (80.3)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
(78.1)
4) สภาพภายในสถานบริการ (77.3)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (74.9)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (78.2)
7) ความปลอดภัย (77.1)
8) การบริการ wifi / internet (73.5)
9) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(78.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (75.9)
2) ความหลากหลาย (77.6)
3) ความสวยงาม (76.5)
4) ความปลอดภัย (75.0)
5) การบริการ wifi / internet (68.4)
1) ความเป็นมิตร (82.6)
2) ความซื่อสัตย์ (81.3)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.6)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว (81.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (76.8)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ (76.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.4)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (77.4)
5) ความปลอดภัย (78.4)
6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(73.2)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (78.1)
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ตารางที่ 3.3-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก
ประเด็นทีป่ ระเมิน

จุดแข็ง

11. บริษัทนาเที่ยว

-

12. รถโดยสาร
สาธารณะ

-

2)
3)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

13. กิจกรรมผจญภัย

1) ความน่าตื่นเต้น (85.1)
2) ความหลากหลาย (85.3)

1)
2)
3)
4)
5)

14. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

1) ความหลากหลาย (84.2)

15. ห้องน้าสาธารณะ

-

16. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

1)
2)
3)
4)
1)
2)
1)
2)
3)
4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดอ่อน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (79.0)
การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย (77.0)
ความหลากหลาย (75.6)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.7)
ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (77.5)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(78.2)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(79.3)
ความสะอาดและความสะดวกสบาย
(75.7)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (70.7)
ความปลอดภัย (75.3)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (76.6)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(78.4)
ความสะดวกในการเข้าถึง (83.8)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.9)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (83.5)
ความปลอดภัย (80.8)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(80.7)
ความสวยงาม (84.0)
ความสะดวกในการเข้าถึง (82.9)
ความปลอดภัย (81.6)
การบริการ wifi / internet (74.1)
ความสะดวกในการเข้าถึง (70.0)
ความสะอาด (66.6)
ความสะดวกในการเข้าถึง (79.8)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (78.2)
การให้ความช่วยเหลือ (79.3)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.6)
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3.3 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
554 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 53.6 และร้อยละ 46.4 ตามลาดับ) อยู่ในช่วง
อายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 44.8) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 22.0)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 37.0)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.7) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐฯ/ปี ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 73.3) มาจากหลากหลายภู มิภ าค โดยจากภู มิ ภ าคเอเชี ย
และยุโรปในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 50.4 และร้อยละ 37.5 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน
ในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 93.1) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 96.9) การรับประทานอาหารไทย
(ร้อยละ 71.5) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (59.9) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 54.0)
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ร้อยละ 43.1) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
เขตพั ฒ นาการท่อ งเที่ ยวฝั่ง ทะเลตะวัน ออก มี เ ป้า หมายหลัก ในการพั ฒนาไปสู่ก าร
ท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว
และกี ฬ า และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
แหล่ ง ท่ องเที่ย ว สิ นค้ าและบริก ารให้ไ ด้ม าตรฐาน ดัง นั้ น เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับเป้า หมายดั ง กล่า ว
เขตพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วจึง ต้ อ งพั ฒนาแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทางทะเลและชายหาด กิ จ กรรมผจญภั ย
ทางทะเล การซื้อสินค้าและของที่ระลึก บริการเชิงสุขภาพ ให้มีความโดดเด่น ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บริการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น บริการรถโดยสารสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพอใจมาก (ร้อยละ 83.4) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย
คือความพึ งพอใจอย่า งมาก (ร้อ ยละ 84.1 ขึ้ นไป) และมีความพึง พอใจอัน ดับ 3 ใน 6 เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด กิ จ กรรมผจญภั ย
ทางทะเล การซื้อ สิน ค้า และของที่ ระลึก บริก ารเชิ ง สุ ขภาพ สนามกอล์ฟ ซึ่ ง ควรมีค วามโดดเด่ น
เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออก
ระดับสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้น พบว่า มี 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายหาด กิจกรรมผจญภัยทางทะเล การซื้อสินค้าและของที่ระลึก และ บริการเชิงสุขภาพ ที่มีความ
พึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก เท่ากัน (ร้อยละ 87.0, 86.8, 85.6, และ 88.8 ตามลาดับ) และมี
เพียงสนามกอล์ฟ ที่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก หากไม่นับรวมสนามกอล์ฟ แล้ว จึงถือว่าเขตพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามโดดเด่ น
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา จึงจาเป็นต้องรักษาจุดเด่นเหล่านี้ไ ว้ และควรพัฒนาเพื่อสร้า ง
มูล ค่า เพิ่ม จากบริ ก ารที่ มีค วามโดดเด่ น เช่ น การพัฒ นาสิ นค้ า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ง ผลิต ภั ณฑ์ (OTOP)
ให้มีคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม การพัฒนา
บริการเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ยังเน้นการแข่งขันด้าน
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-70

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ราคามากกว่าคุณภาพ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ด้วยการกวดขันให้ผู้ให้บริการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่
ให้บริการเหล่านี้ให้สามารถให้บริการที่มี คุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ของชายหาดให้สะอาด และไม่ให้มีการบุกรุกบริเวณชายหาด ทั้งนี้เพื่อรักษาจุดแข็งของบริการเหล่ านี้
ให้ ยั่ ง ยื น ตลอดไป ส่ ว นสนามกอล์ ฟ นั้ น จั ง หวั ด ในเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วนี้ มี ส นามกอล์ ฟ ที่ ไ ด้
มาตรฐานหลายแห่ ง แต่ ก ารที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วประเมิ น ความพึ ง พอใจในระดั บ ต่ า อาจเป็ น ผลจาก
นักท่องเที่ยวไม่มีข้อมูลสนามกอล์ฟในจังหวัดต่างๆ เหล่านี้ จึงทาให้ได้รับบริการจากสนามกอล์ ฟที่ไม่มี
คุณภาพ จึงควรจัดทาฐานข้อมูลสนามกอล์ฟและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ
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
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นั้น พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่าง
มาก ดังนั้น จึงควรสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยพบว่า
ปัจจุบั นมีนั กท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติร้ อยละ 43.1 ไปแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์ และร้อยละ 41.7
ไปแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
นอกจากนี้ยังพบว่า บริการของบริษัทนาเที่ยว มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่านั้น
จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ส านั ก งานทะเบี ย นธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว ในพื้ น ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง กวดขั น และพั ฒ นา
การให้บริการของบริษัทนาเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาระบบร้องเรียนที่นักท่องเที่ยว
สามารถร้องเรียนได้สะดวก
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้อ งน้ าสาธารณะ และความปลอดภั ย นั้ น พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พึง พอใจมากเช่ น กั น
แต่ ระดับ คะแนนความพึง พอใจค่ อนข้า งต่ า โดยเฉพาะ บริ การห้อ งน้ าสาธารณะ (ร้ อยละ 77.0)
และความปลอดภัย (ร้อยละ 81.0) จึงจาเป็นต้องพัฒนาบริการเหล่านี้ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
แม้โดยรวมแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวหลักเพื่อการสู่เป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากลที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมนั้น
จะมีความโดดเด่น แต่พบว่ามีบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น บริการบริษัท นาเที่ยว บริการสนามกอล์ฟ
บริการห้องน้าสาธารณะ เป็นต้น ที่คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับต่า จาเป็นต้องได้รับการแก้ไ ข
และโดยที่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพ/การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี และเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการทั้ง ภาครัฐ
และภาคเอกชนจะต้องให้ความสาคัญ เพราะหมายถึงการที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวซ้าอีก
หรือไม่ รวมทั้งจะแนะนา/บอกต่อ ให้ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก มาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่ ดังนั้น
จึงควรพัฒนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของทั้ง 17 ประเภทบริการที่ประเมิน ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.3-4

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-71

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันออก
ประเด็นทีป่ ระเมิน
1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเล
และชายหาด
3. สถานที่พักแรม

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

5. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

1)
2)
3)
4)

จุดแข็ง
ความเป็นมิตร (88.2)
ความซื่อสัตย์ (85.9)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (84.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง (85.6)
ความหลากหลาย (86.9)
ความสวยงาม (87.5)
ความปลอดภัย (86.8)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(86.1)
ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (87.2)
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(84.9)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.4)
ความปลอดภัย (85.2)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(86.2)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(85.8)
ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (86.3)
ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (85.8)
คุณภาพสินค้า (84.6)
ความสะดวกในการหาซื้อ (85.7)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.7)
ความปลอดภัย (84.8)
ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (85.2)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(85.5)
ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (85.3)
คุณภาพของอาหาร (84.6)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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จุดอ่อน
1) การบริการ wifi / internet (79.9)

1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (84.0)
2) สภาพภายในสถานที่พัก (83.4)
3) บริการ wifi / internet (82.6)

1) การบริการ wifi / internet (80.0)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.4)

1) สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(81.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.4)
3) บริการ wifi / internet (76.5)

หน้าที่ 3-72

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันออก
ประเด็นทีป่ ระเมิน
5)
6)
6. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวด
แผนไทย)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

7. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
8. มัคคุเทศก์

9. สนามกอล์ฟ

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)

จุดแข็ง
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.2)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(84.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง (89.5)
ความหลากหลาย (89.6)
อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก (88.6)
สภาพภายในสถานบริการ (86.6)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (86.2)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(88.8)
ความปลอดภัย (88.6)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(88.8)
ความสะดวกในการเข้าถึง (85.6)
ความหลากหลาย (85.5)
ความสวยงาม (86.6)
ความปลอดภัย (84.7)
ความเป็นมิตร (85.8)
ความซื่อสัตย์ (84.7)
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(84.6)
-

10. ความปลอดภัย

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

จุดอ่อน

1) การบริการ wifi / internet (82.7)

1) การบริการ wifi / internet (77.1)

1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.6)

1) ความสะดวกในการเข้าถึง (77.6)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(78.2)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.6)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(76.4)
5) ความปลอดภัย (73.3)
6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(73.3)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (80.4)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(80.7)
หน้าที่ 3-73

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันออก
ประเด็นทีป่ ระเมิน

จุดแข็ง
3)

11. บริษัทนาเที่ยว

-

1)
2)
3)
4)

12. รถโดยสาร
สาธารณะ

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

13. บริการตรวจคน
เข้าเมือง
14. กิจกรรมผจญภัย

15. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์
16. ห้องน้าสาธารณะ
17. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

1)
2)
3)
4)
5)

ความสะดวกในการเข้าถึง (86.0)
ความหลากหลาย (86.5)
ความน่าตื่นเต้น (86.7)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (85.1)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.5)
6) ความปลอดภัย (85.3)
7) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(86.5)
1) ความสวยงาม (85.3)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
1)
2)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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จุดอ่อน
การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(79.9)
ความหลากหลาย (66.2)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (66.4)
ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (66.6)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(65.8)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.6)
ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (82.2)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.0)
ความปลอดภัย (80.0)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.5)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(82.0)
-

ความสะดวกในการเข้าถึง (82.0)
ความหลากหลาย (83.0)
ความปลอดภัย (83.5)
การบริการ wifi / internet (78.8)
ความสะดวกในการเข้าถึง (77.7)
ความสะอาด (75.0)
ความสะดวกในการเข้าถึง (81.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
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ตารางที่ 3.3-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันออก
ประเด็นทีป่ ระเมิน

จุดแข็ง

จุดอ่อน
(82.1)
3) การให้ความช่วยเหลือ (83.1)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.3)

3.4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
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
ทั้งสิ้น 900 ตัวอย่าง เป็นเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 49.8 และร้อยละ 50.2 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 44.8) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 27.2)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่ มวิชาชี พ (Professional) ในสัดส่ วนสู ง สุ ด (ร้ อยละ 34.4)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.3) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 60.5) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคเอเชีย และยุโรป
ในสัดส่ วนสูง (ร้อยละ 42.4 และร้อยละ 35.1 ตามลาดับ) มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อพักผ่ อนในวันหยุ ด
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 90.0) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้
ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 99.3) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 70.6)
การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก (68.6) การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ 49.6) และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ร้อยละ 49.1) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
เขตพั ฒนาการท่อ งเที่ย วอั นดามั น มีเ ป้า หมายหลั กในการพัฒ นาไปสู่ก ารท่อ งเที่ย ว
ทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอันดามัน ผ่านมาตรการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ระดับ High-Class การส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุม ชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวจึงต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด กิจกรรมผจญภัยทางทะเล การซื้อสินค้าและของที่ระลึก บริการเชิง สุขภาพ
ให้ มี ค วามโดดเด่ น ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น
บริการรถโดยสารสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัว แทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.6) และมีความพึง พอใจ
อันดับ 2 ใน 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด กิ จ กรรมผจญภั ย
ทางทะเล แหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางประวั ติศ าสตร์ การซื้ อ สิ นค้ า และของที่ ร ะลึ ก บริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ
ซึ่งควรมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวทาง
ทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอันดามัน นั้น พบว่า มี 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด และแหล่งท่องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์ ที่มีความพึง พอใจในระดับ พึง พอใจอย่างมาก
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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นอกนั้น ได้แก่ กิจกรรมผจญภัย บริการเชิง สุขภาพ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก นั้น มีความพึง
พอใจในระดับพึงพอใจมากเท่านั้น จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับพึงพอใจอย่างมาก
ส าหรั บ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ พบว่ า มี เ พี ย งสถานพั ก แรม เท่ า นั้ น ที่ มี
ความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก ส่ วนบริ การอื่นๆ ได้แก่ บริษั ทนาเที่ยว ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
และสนามกอล์ ฟ พบว่ าอยู่ใ นระดับ พึง พอใจมาก เท่า นั้ น และโดยเฉพาะสนามกอล์ ฟ มีค ะแนน
ความพึงพอใจค่อนข้างต่า
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้อ งน้ าสาธารณะ และความปลอดภั ย นั้ น พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พึง พอใจมากเช่ น กั น
แต่ร ะดับ คะแนนความพึ งพอใจค่อ นข้า งต่ า โดยเฉพาะ บริ การห้อ งน้ าสาธารณะ (ร้อยละ 74.6)
จึงจาเป็นต้องพัฒนาบริการเหล่านี้ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แม้ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น จะมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลชายหาด
และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่น แต่ก็พบว่ามีบริการที่เป็นองค์ประกอบหลักในการ
พั ฒ นาสู่ เ ป้ า หมายหลั ก และบริ ก ารอื่ น ๆ ทั้ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องภาครั ฐ และบริ ก ารของเอกชน
ยังมีจุดอ่อนอยู่ จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาประเด็นที่
เป็นจุดอ่อนของทั้ง 16 ประเภทบริการที่ประเมิน ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.3-5
ตารางที่ 3.3-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
ประเด็นทีป่ ระเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (88.0)

2. สนามบิน

1) ป้ายบอกทาง (84.3)
2) ความสะดวกสบาย (84.2)
3) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(85.1)
4) ความปลอดภัย (85.2)

3. แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเล
และชายหาด

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(86.8)
2) ความหลากหลาย (87.2)
3) ความสวยงาม (87.6)
4) ความปลอดภัย (86.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.3)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (84.9)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.6)

4. สถานที่พักแรม

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (83.3)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.8)
1) ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวก
(83.8)
2) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย (82.2)
3) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย (83.2)
4) การสื่อสาร/ภาษา (83.0)
5) บริการ wifi / internet (76.9)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (84.0)
1) การบริการ wifi / internet (79.4)

1) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (83.8)
2) สภาพภายในสถานที่พัก (81.9)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.7)
4) บริการ wifi / internet (81.4)
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ประเด็นทีป่ ระเมิน

5. การซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก

จุดแข็ง
4) ความปลอดภัย (84.6)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.3)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (84.6)

จุดอ่อน

1) ความหลากหลายของประเภทสินค้า (83.6)
2) คุณภาพสินค้า (82.0)
3) ความสะดวกในการหาซื้อ (83.0)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.4)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (82.9)
6) ความปลอดภัย (83.2)
7) การบริการ wifi / internet (78.9)
8) ความเหมาะสมของราคาสินค้าบริกา (83.0)
1) ความหลากหลายของประเภทภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (83.1)
2) สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (79.8)
3) คุณภาพของอาหาร (83.2)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.0)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (83.9)
6) บริการ wifi / internet (78.1)
7) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (82.4)
1) สภาพภายในสถานบริการ (83.3)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร(82.8)
3) การบริการ wifi / internet (80.2)

6. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.2)

7. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวด
แผนไทย)

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(87.0)
2) ความหลากหลาย (85.6)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (84.7)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.6)
5) ความปลอดภัย (84.9)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.1)
1) ความสวยงาม (85.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.8)
2) ความหลากหลาย (84.4)
9.5) การบริการ wifi / internet (78.1)
3) ความปลอดภัย (84.1)
1) ความซื่อสัตย์ (82.8)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.8)
3) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว (82.6)
1) ความเป็นมิตร (84.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (72.4)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ (77.4)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ
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ตารางที่ 3.3-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
ประเด็นทีป่ ระเมิน

จุดแข็ง

11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(84.2)
2) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(84.5)
-

13. รถโดยสาร
สาธารณะ

14. กิจกรรมผจญภัย

-

15. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

-

16. ห้องน้าสาธารณะ

-

17. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดอ่อน
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (74.7)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (76.6)
5) ความปลอดภัย (76.6)
6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (76.2)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยว
(82.3)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (83.1)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย (81.8)
1) ความหลากหลาย (84.0)
2) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (84.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ (80.8)
2) ความสะอาดและความสะดวกสบาย (78.0)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.9)
4) ความปลอดภัย (78.8)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (80.1)
6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (80.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.0)
2) ความหลากหลาย (83.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.1)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (82.9)
5) ความปลอดภัย (81.8)
6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (82.7)
7) ความน่าตื่นเต้น (84.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (80.2)
2) ความหลากหลาย (80.8)
3) ความสวยงาม (82.0)
4) ความปลอดภัย (80.6)
5) การบริการ wifi / internet (76.3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (76.3)
2) ความสะอาด (72.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (81.2)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (80.3)
3) การให้ความช่วยเหลือ (80.3)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.1)

หน้าที่ 3-78

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
250 ตัวอย่าง เป็นเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 49.6 และร้อยละ 50.4 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 39.6) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 34.8)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่ มวิชาชี พ (Professional) ในสัดส่ วนสู ง สุ ด (ร้ อยละ 34.4)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.0) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 62.8) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคยุโรปและเอเชีย
ในสัดส่ วนสูง (ร้อยละ 42.8 และร้อยละ 41.2 ตามลาดับ) มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อพั กผ่ อนในวันหยุ ด
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 87.2) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยว
ครั้งนี้ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 66.8) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 65.2) การ
ใช้ บริ การสปาและนวดแผนไทย (ร้ อยละ 48.0) การท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์ (ร้ อยละ 41.6)
และการใช้ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 36.8) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ มี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่
การท่องเที่ยวแห่งวิถีชีวิต อีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูซา และเวียดนาม ผ่านมาตรการ
การยกระดับอารยธรรมอีสานใต้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสานใต้ร่วมสมัย ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 82.8) และมีความพึงพอใจ
อันดับ 5 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
และมัคคุเทศก์ ควรมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นสิ่ง ที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่
การการท่องเที่ยวแห่งวิถีชีวิตอีสานใต้ร่วมสมัย นั้น พบว่า ทั้ง 3 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับ
พึงพอใจมาก โดยในส่วนของมัคคุเทศก์มีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
สาหรับ บริก ารด้า นการท่ องเที่ย วอื่ นๆ พบว่า มี เ พีย งสนามกอล์ฟ เท่ านั้ น ที่ มีค วาม
พึง พอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก ส่วนบริการอื่นๆ ได้แก่ สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บริษัทนาเที่ยว รถโดยสารสาธารณะ พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เท่านั้น และโดยเฉพาะบริษัทนา
เที่ยว มีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
สาหรับบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้อ งน้ าสาธารณะ และความปลอดภั ย นั้ น พบว่ า มี ความพึ ง พอใจในระดั บ พึง พอใจมากเช่น กั น
แต่ ระดับ คะแนนความพึง พอใจค่ อนข้า งต่ า โดยเฉพาะ บริ การห้อ งน้ าสาธารณะ (ร้ อยละ 68.4)
จึงจาเป็นต้องพัฒนาบริการเหล่านี้ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้นั้น
ยัง ไม่ โ ดดเด่น มากนัก หากพิ จ ารณาจากระดั บ ความพึ ง พอใจของนั กท่ องเที่ย ว นอกจากนี้ พบว่ า
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

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 16 ประเภทบริการที่ประเมิ น
ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.3-6
ตารางที่ 3.3-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้
ประเด็นทีป่ ระเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (87.6)

2. แหล่งท่องเที่ยวด้าน
ทะเลและชายหาด
3. สถานที่พักแรม

-

4. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(85.1)

5. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

1) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (85.7)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (80.7)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (74.3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ (81.9)
2) ความหลากหลายของประเภทสถานพัก
แรม (82.6)
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (79.6)
4) สภาพภายในสถานที่พัก (75.8)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.8)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (80.0)
7) ความปลอดภัย (80.0)
8) บริการ wifi / internet (75.4)
9) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (79.3)
1) ความหลากหลายของประเภทร้านค้า
(83.9)
2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า
(82.5)
3) คุณภาพสินค้า (78.9)
4) ความสะดวกในการหาซื้อ (81.2)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.4)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (79.5)
7) ความปลอดภัย (78.5)
8) การบริการ wifi / internet (72.9)
9) ความเหมาะสมของราคาสินค้าบริการ
(78.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ (83.9)
2) สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(75.4)
3) คุณภาพของอาหาร (80.6)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.9)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (80.6)
หน้าที่ 3-80

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้
ประเด็นทีป่ ระเมิน
6. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวด
แผนไทย)

7. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
8. มัคคุเทศก์

9. สนามกอล์ฟ

10. ความปลอดภัย

11. บริษัทนาเที่ยว

12. รถโดยสาร
สาธารณะ

จุดอ่อน
6) บริการ wifi / internet (76.0)
7) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (79.3)
1) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.0)
สะดวก (86.1)
2) ความหลากหลาย (81.3)
3) สภาพภายในสถานบริการ (78.3)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.4)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (79.9)
6) ความปลอดภัย (79.5)
7) การบริการ wifi / internet (70.3)
8) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (80.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (85.2) 1) ความปลอดภัย (83.3)
2) ความหลากหลาย (85.2)
2) การบริการ wifi / internet (71.5)
3) ความสวยงาม (86.1)
1) ความเป็นมิตร (74.2)
2) ความซื่อสัตย์ (72.7)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (70.1)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว (71.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (88.8) 1) ความปลอดภัย (82.5)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
2) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (83.8)
(86.3)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (86.3)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.0)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยว
(77.2)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (82.0)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย (77.8)
1) ความหลากหลาย (80.5)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.0)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (80.5)
4) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (79.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ (77.2)
2) ความสะอาดและความสะดวกสบาย
(72.5)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (67.0)
4) ความปลอดภัย (72.2)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดแข็ง

หน้าที่ 3-81

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้
ประเด็นทีป่ ระเมิน

จุดแข็ง

13. กิจกรรมผจญภัย

-

14. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

-

15. ห้องน้าสาธารณะ

-

16. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

จุดอ่อน
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (74.8)
6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (75.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (79.9)
2) ความหลากหลาย (79.3)
3) ความน่าตื่นเต้น (77.3)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (72.7)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (74.8)
6) ความปลอดภัย (73.7)
7) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (73.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (72.7)
2) ความหลากหลาย (73.5)
3) ความสวยงาม (76.2)
4) ความปลอดภัย (71.2)
5) การบริการ wifi / internet (63.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (71.0)
2) ความสะอาด (66.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (75.4)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (73.6)
3) การให้ความช่วยเหลือ (72.1)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (69.4)

3.6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจทั้งสิ้น
259 ตัว อย่า ง เป็ น เพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย (ร้ อยละ 57.1 และร้ อ ยละ 42.9 ตามลาดั บ )
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 43.2) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 34.0)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มเสมียนและพนักงานขาย ในสัดส่วนสูง สุด (ร้อยละ 30.5)
จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.3) มีรายได้ไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์
สหรั ฐฯ/ปี ในสั ดส่ วนสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 96.5) มาจากหลากหลายภู มิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคเอเชี ย
ในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 97.7) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสั ดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 36.7)
กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การซื้อสินค้าและของที่
ระลึก (ร้อยละ 97.7) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 66.4) การใช้ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 39.4)
การเข้ารักษาทางการแพทย์ (ร้อยละ 21.2) และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 12.7)
(รายละเอียดตามภาคผนวก)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชี วิตลุ่มแม่น้ าโขง มุ่ งเน้นการพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยว
ตามลาน้าโขงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมเทศกาล กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเทศกาล
ระดับสากล และสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้า รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการอานวยความสะดวก
ในการตรวจลงตรา (VISA) และการผ่านแดน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนใจเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถี ชี วิ ตลุ่ มแม่ น้าโขง มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดับ พึ ง พอใจอย่า งมาก (ร้ อ ยละ 85.2) และ
มีความพึงพอใจอันดับ 1 ใน 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ศึกษาในครั้งนี้
ในด้านความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริการเชิงสุขภาพ และการ
ซื้อสินค้าและของที่ระลึก ควรมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นสิ่ง ที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในการ
พัฒนาไปสู่การการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง นั้น พบว่า ทั้ง 3 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับ
พึงพอใจอย่างมาก
สาหรับ บริก ารด้ า นการท่อ งเที่ ย วอื่น ๆ ได้ แก่ สถานพัก แรม ภัต ตาคาร/ร้า นอาหาร
รถโดยสารสาธารณะ พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เท่านั้น
สาหรับบริการห้องน้าสาธารณะ พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริการเชิงสุขภาพ และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง นั้น มีความโดดเด่น หากพิจารณาจากระดับความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้พบว่ามีบริการที่เป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาสู่เป้าหมายหลักที่
ยังมีจุดอ่อนอยู่ จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาประเด็นที่
เป็นจุดอ่อนของทั้ง 10 ประเภทบริการที่ประเมิน ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.3-7
ตารางที่ 3.3-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าโขง
ประเด็นทีป่ ระเมิน
1. ประชาชน
2. สถานที่พักแรม

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (89.3)
2) ความซื่อสัตย์ (87.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (88.3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(89.3)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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จุดอ่อน
1) ความหลากหลายของประเภทสถาน
พักแรม (82.5)
2) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (82.4)
3) สภาพภายในสถานที่พัก (83.4)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.5)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (82.5)
6) ความปลอดภัย (83.2)
7) บริการ wifi / internet (80.4)
8) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(81.4)
หน้าที่ 3-83

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าโขง
ประเด็นทีป่ ระเมิน
3. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก

4. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

5. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวด
แผนไทย)

จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(89.4)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (88.8)
3) ความหลากหลายของประเภทสินค้า
(89.3)
4) คุณภาพสินค้า (89.2)
5) ความสะดวกในการหาซื้อ (89.8)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (88.8)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(88.9)
8) ความปลอดภัย (88.4)
9) การบริการ wifi / internet (85.8)
10) ความเหมาะสมของราคาสินค้า/
บริการ (88.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(83.8)
2) ความหลากหลายของประเภทภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (82.0)
3) สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(81.1)
4) คุณภาพของอาหาร (81.6)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.1)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (80.9)
7) บริการ wifi / internet (81.2)
8) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(82.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (86.8)
2) ความหลากหลาย (85.2)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
(86.2)
4) สภาพภายในสถานบริการ (85.7)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (85.7)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.8)
7) ความปลอดภัย (85.7)
8) การบริการ wifi / internet (84.8)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าโขง
ประเด็นทีป่ ระเมิน

จุดแข็ง
9) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(86.7)
6. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (97.0)
ทางประวัติศาสตร์ 2) ความหลากหลาย (98.0)
3) ความสวยงาม (96.0)
4) ความปลอดภัย (97.0)
5) การบริการ wifi / internet (95.0)
7. ความปลอดภัย
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (84.4)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(85.4)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(85.5)
8. รถโดยสารสาธารณะ 1) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(85.5)

9. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

10. ห้องน้าสาธารณะ

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(91.)
2) ความหลากหลาย (92.0)
3) ความสวยงาม (89.0)
4) ความปลอดภัย (91.0)
5) การบริการ wifi / internet (85.0)
-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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จุดอ่อน
-

-

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(83.0)
2) ความสะอาดและความสะดวกสบาย
(81.9)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสารความ
ปลอดภัย (82.0)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (82.2)
-

1) ความสะดวกในการเข้าถึง (82.7)
2) ความสะอาด (78.1)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน “เมืองต้องห้าม...พลาด”
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) จั ด โครงการ “เมื อ งต้ อ งห้ า ม...พลาด”
ตามแนวคิด ปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยได้คัดเลือก 12 จังหวัดจาก 5 ภูมิภาคที่มีศักยภาพ มีจุดเด่นทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ย ว
ซึ่งแต่ละภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ดังนี้
(1) ภาคเหนือ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ลาปาง เพชรบูรณ์ และน่าน
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์และเลย
(3) ภาคกลาง ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงครามและราชบุรี
(4) ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ ตราดและจันทบุรี
(5) ภาคใต้ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช
ซึ่ ง ในการส ารวจครั้ ง นี้ ไ ด้ เ ลื อ กจั ง หวั ด ตราดเป็ น ตั ว แทนโครงการฯ เนื่ อ งจากมี จ านวน
นัก ท่ องเที่ย วชาวต่า งชาติ มากกว่ า จัง หวัด อื่ นๆ ผลการประเมิน พบว่ า ในภาพรวมนั ก ท่อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติมี ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ พึง พอใจอย่ างมาก (ค่ าเฉลี่ ย ร้อ ยละ 84.2) โดยผลการ
ประเมินในประเด็นที่สาคัญๆ มีดังนี้
ข้ อมู ลทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั วอย่ า ง กลุ่ มตั วอย่ างนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ า งชาติ ที่ ส ารวจทั้ ง สิ้ น
251 ตั วอย่าง เป็นเพศชายมากใกล้เคียงเพศหญิง (ร้อยละ 49.8 และร้อยละ 50.2 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 47.8) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ
19.1) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 37.5)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.5) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 71.7) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรปใน
สัดส่วนสูง (ร้อยละ 45.8 และร้อยละ 40.2 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 95.2) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 96.0) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 76.5)
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 64.1) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 54.2)
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ร้อยละ 46.2) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
(1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเลและชายหาด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เป็นจุดแข็งใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว มีความโดดเด่น
มาก เนื่องจากได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมากทั้ง 3 ประเด็น สามารถตอบโจทย์
“เมืองต้องห้าม...พลาด” ได้
(2) กิ จกรรมที่ช่ ว ยส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า บริ ก ารเชิ ง สุ ขภาพ กิจ กรรมผจญภั ย
และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่น โดยได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจอย่างมากทั้ง 3 ประเด็น โดยเฉพาะบริการเชิง สุขภาพสามารถสร้างความพึงพอใจได้สูงสุด
สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ดี
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-86

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(3) ปั จ จัย ที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น การท่ อ งเที่ ยว ได้ แ ก่ ประชาชน มั ค คุ เทศก์ บริ ษัท น าเที่ ย ว
และสถานที่ พัก แรม เป็ น ปัจ จั ยสนั บสนุ นท าให้ นั กท่ องเที่ย วมีค วามพึ ง พอใจต่ อการมาท่อ งเที่ ย ว
จังหวัดตราด โดยได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมากทั้ง 4 ประเด็น
(4) การให้บ ริการสาธารณะต่างๆ พบว่า ยัง เป็นจุดอ่ อนของ “เมือ งต้องห้ าม...พลาด”
ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ และความปลอดภัย ที่ได้รับความพึงพอใจต่าสุด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัทนาเที่ยว, 86.8%
ท่องเที่ยวด้ านทะเล, 85.8%
สถานที่พกั แรม, 85.0%
การซื ้อสินค้ าและของที่ระลึก,84.6% แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, 84.6%
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว,83.8%
สนามบิน, 83.6% ภัตตาคาร/ร้ านอาหาร, 83.6%
ความปลอดภัย, 82.0%
สนามกอล์ฟ, 81.4%

ห้ องน ้าสาธารณะ, 75.6%

รถโดยสารสาธารณะ, 79.6%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

74.0%

76.0%

78.0%
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84.0%

86.0%

กิจกรรมผจญภัย, 87.0%

มัคคุเทศก์, 87.0%
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รวม, 84.2%

ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ , 87.6%

88.0%

ประชาชน, 87.4%

บริการเชิงสุขภาพ,
89.8%

แหล่งท่องเที่ยว 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด

90.0%

92.0%

แผนภูมิที่ 3.3-2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด (เมืองต้องห้าม...พลาด)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความพึงพอใจ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การพัฒนาจังหวัดตราด (เมืองต้องห้าม...พลาด) นั้น จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่
เป็นประเด็นที่มีผลต่อความพึงพอใจรวมของบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในแต่ละ
ประเด็ 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
การขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาบริการควรมีเป้าหมายการพัฒนา
ไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมาย
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมา ก็ถือว่า
บริการนั้นยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่
หากเป็น “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุด
แข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.3-8 และ
ตารางที่ 3.3-9

ตารางที่ 3.3-8 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
(เมืองต้องห้าม...พลาด)
บริการด้านการท่องเที่ยว
1) บริการเชิงสุขภาพ (สปาและนวดแผนไทย)
2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
3) ประชาชน
4) กิจกรรมผจญภัย
5) มัคคุเทศก์
6) บริษัทนาเที่ยว
7) แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
8) สถานที่พักแรม
9) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
10) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
11) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
12) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
13) ความปลอดภัย
14) สนามกอล์ฟ
15) รถโดยสารสาธารณะ
16) ห้องน้าสาธารณะ

ค่าเฉลี่ย
(%)
89.8
87.6
87.4
87.0
87.0
86.8
85.8
85.0
84.6
84.6
83.8
83.6
82.0
81.4
79.6
75.6

จังหวัดตราด

















หมายเหตุ  หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้

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

ตารางที่ 3.3-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว โครงการ “เมืองต้องห้าม....พลาด”
(จังหวัดตราด)
ประเด็นทีป่ ระเมิน
1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้าน
ทะเลและชายหาด

3. สถานที่พักแรม

4. การซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก

5. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (88.6)
2) ความซื่อสัตย์ (85.9)
1) ความสะดวกในการ
เข้าถึง (84.5)
2) ความหลากหลาย
(86.1)
3) ความสวยงาม (86.6)
4) ความปลอดภัย (85.6)
1) ความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการ (85.1)
2) ความหลากหลายของ
ประเภทสถานพักแรม
(86.7)
3) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (84.6)
4) ความปลอดภัย (84.4)
5) ความเหมาะสมของ
อัตราค่าบริการ (85.0)
1) ความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการ (84.9)
2) ความหลากหลายของ
ประเภทร้านค้า (85.4)
3) ความหลากหลายของ
ประเภทสินค้า (85.2)
4) ความสะดวกในการหา
ซื้อ (84.8)
5) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (85.2)
6) ความปลอดภัย (84.6)
7) ความเหมาะสมของ
ราคาสินค้าบริการ
(84.1)
1) ความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการ (84.7)
2) ความหลากหลายของ
ประเภทภัตตาคาร/

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดอ่อน
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.5)
1) การบริการ wifi / internet (76.7)

1) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (83.4)
2) สภาพภายใน
สถานที่พัก (81.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.5)
4) บริการ wifi / internet (80.4)

1) คุณภาพสินค้า (83.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.5)
3) การบริการ wifi / internet (77.2)

1)
2)
3)
4)

สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (79.8)
คุณภาพของอาหาร (83.8)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.1)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (83.7)
หน้าที่ 3-90

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว โครงการ “เมืองต้องห้าม....พลาด”
(จังหวัดตราด)
ประเด็นทีป่ ระเมิน
6. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวดแผน
ไทย)

7. แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

8. มัคคุเทศก์

9. สนามกอล์ฟ

จุดแข็ง
3) ร้านอาหาร (84.8)
1) ความสะดวกในการ
เข้าถึง (91.5)
2) ความหลากหลาย
(91.1)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (90.4)
4) สภาพภายในสถาน
บริการ (86.8)
5) การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร (87.1)
6) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (90.1)
7) ความปลอดภัย (89.3)
8) ความเหมาะสมของ
อัตราค่าบริการ (89.6)
1) ความสะดวกในการ
เข้าถึง (86.9)
2) ความหลากหลาย
(86.5)
3) ความสวยงาม (87.8)
4) ความปลอดภัย (86.9)
1) ความเป็นมิตร (89.1)
2) ความซื่อสัตย์ (87.0)
3) การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร (86.0)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว (86.8)
-

10. ความปลอดภัย
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

จุดอ่อน
5) บริการ wifi / internet (76.1)
6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (83.4)
1) การบริการ wifi / internet (82.1)

1) การบริการ wifi / internet (78.1)

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)

ความสะดวกในการเข้าถึง (82.9)
จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ (82.9)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.9)
ประสิทธิภาพ (82.9)
ความปลอดภัย (82.9)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (81.4)
การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยว
(80.6)
หน้าที่ 3-91

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.3-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว โครงการ “เมืองต้องห้าม....พลาด”
(จังหวัดตราด)
ประเด็นทีป่ ระเมิน
11. บริษัทนาเที่ยว

12. รถโดยสาร
สาธารณะ

จุดแข็ง
1) ความหลากหลาย
(87.3)
2) การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร (85.9)
3) ประสิทธิภาพในการ
เข้าถึง (86.3)
4) ความเหมาะสมของ
อัตราค่าบริการ (86.3)
-

13. กิจกรรมผจญภัย

1) ความสะดวกในการ
เข้าถึง (85.7)
2) ความหลากหลาย
(86.6)
3) ความน่าตื่นเต้น (87.0)
4) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (85.9)
5) ความปลอดภัย (84.7)
6) ความเหมาะสมของ
อัตราค่าบริการ (86.7)
14. แหล่งท่องเที่ยวเชิง 1) ความสวยงาม (85.8)
นิเวศน์
15. ห้องน้าสาธารณะ

-

16. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดอ่อน
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (82.0)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย (80.7)
-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ (80.8)
ความสะอาดและความสะดวกสบาย (78.9)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.8)
ความปลอดภัย (78.9)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (81.0)
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (80.4)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.5)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
1)
2)
3)
4)

ความสะดวกในการเข้าถึง (82.6)
ความหลากหลาย (82.4)
ความปลอดภัย (83.0)
การบริการ wifi / internet (77.7)
ความสะดวกในการเข้าถึง (75.9)
ความสะอาด (73.1)
ความสะดวกในการเข้าถึง (82.9)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (83.3)
การให้ความช่วยเหลือ (84.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.4)
หน้าที่ 3-92

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.4
รายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวมด่านตรวจคน
เข้าเมืองดาเนินการสารวจใน 6 ด่าน ได้แก่ ด่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด่านท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต ด่านท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด่านท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ ด่านตรวจคน
เข้าเมื องสะเดา (สงขลา) และด่ านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โดยด าเนินการสารวจระหว่ างวันที่
25 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558 สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ได้ทั้งสิ้น จานวน 2,012 ตัวอย่าง ผลสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 2,012 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 51.3 ต่อ ร้อยละ 48.7) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 44.3)
ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 77.4) มี การศึกษาอยู่ ในระดับ ปริญ ญาตรีขึ้น ไป ประกอบอาชี พที่ห ลากหลาย
โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 32.1) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับปานกลาง
ระหว่าง 20,000-40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด (ร้อยละ 35.2) มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52.0)
เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชีย (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกที่ 2-1)
2. ปัจ จัย และแรงผลัก ดันในการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วต่ างประเทศและเดิน ทางมาประเทศไทย
(Motivation)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพักผ่อนเป็นส่วนใหญ่ โดยสถานที่
ท่องเที่ยวของไทยยังคงเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะ
ค้ น หาข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นสื่ อ เว็ บ ไซต์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด รวมทั้ ง การได้ รั บ
คาแนะนาจากเพื่อน/ญาติ
2.1 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
นั กท่ องเที่ ย วชาวต่ า งประเทศนิ ยมเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวต่ างประเทศเฉลี่ ยปี ล ะ 2.79 ครั้ ง
และมีวันพักเฉลี่ย 11.40 วัน/ครั้ง (แผนภูมิที่ 3.4-1)

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

แผนภู มิ ที่ 3.4-1 ความถี่ ใ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและจ านวนวั น พั ก เฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
3 ครั้งขึ้นไป

31.0%

2 ครั้ง

30.7%
38.3%

1 ครั้ง
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

เฉลี่ย 2.79 ครั้ง

วันพักต่อครั้ง
17.6%

มากกว่า 15 วัน

16.9%

11-15 วัน

38.5%

6-10 วัน
27.0%

1-5 วัน
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

เฉลี่ย 11.40 วัน

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

2.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.7)
(แผนภูมิที่ 3.4-2)
แผนภูมิที่ 3.4-2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
อื่นๆ เช่น ชมคอนเสิร์ต เป็นต้น

2.3%

การฝึกจิต/สมาธิ

0.2%

ดูแลสุขภาพ/บริการทางการแพทย์

0.5%

เล่นกีฬา

0.5%

การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา

0.9%

ฝึกอบรม/เรียนหนังสือ

1.7%

ฮันนีมูน

2.2%

เยี่ยมเพื่อน / ญาติ

2.3%

การจับจ่ายซื้อสินค้า

2.8%

ติดต่อทางธุรกิจ

2.8%
83.7%

พักผ่อนในวันหยุด

0.0%

50.0%

100.0%

2.3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสาคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกมา
ประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว (ร้อยละ 73.6) นอกนั้นก็เป็นด้านอาหาร การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ ฯลฯ สาหรับปัจจัยด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยมีผลไม่มากนัก
(ร้อยละ 9.7) (แผนภูมิที่ 3.4-3)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภูมิที่ 3.4-3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว

ปัจจัยสาคัญสาหรับประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทย
6.6%

อื่นๆ เช่น ทะเลน้าใส เป็นต้น

1.8%

ประชุม/ท่องเที่ยวเป็นรางวัล/แสดงสินค้า
บริการทางการแพทย์/บริการสุขภาพ

5.3%

แรงจูงใจจากภาพยนตร์

5.7%

ข้อมูลและการโฆษณา

7.5%

9.7%

การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
ร่วมงานกิจกรรมทางการตลาด

11.9%

เล่นกีฬา/ชมกีฬา

13.0%
17.4%

ความปลอดภัย
ภาพลักษณ์ของประเทศ

28.2%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

30.0%
33.0%

กิจกรรมผจญภัย

35.5%

การท่องเที่ยวในยามค่าคืน

46.0%

การลดราคา/การส่งเสริมการขาย

48.5%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

55.4%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

67.1%

อาหาร

73.6%

สถานที่ท่องเที่ยว
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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2.4 สื่อที่ใช้หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
2.4.1 สื่อที่ใช้หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวก่อนมาประเทศไทย
สื่อเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวและสื่อบุคคล คือ การบอกเล่า/การแนะนาของเพื่อน/ญาติ
เป็นแหล่งข้อมูลสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวก่อนมาประเทศไทย
(ร้อยละ 57.8 และร้อยละ 53.4 ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 3.4-4)
แผนภูมิที่ 3.4-4 ประเภทสื่อที่ทาให้ทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวก่อนมาประเทศไทย

สื่อที่ทาให้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยว ก่อนมาประเทศไทย
3.6%

อื่นๆ เช่น พนักงานโรงแรม เป็นต้น
สื่อต่างๆสิ่งพิมพ์โทรทัศน์ วิทยุ
สื่อสังคมออนไลน์
บริษัทนาเที่ยว
การบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน/ญาติ
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

11.5%
16.2%
16.8%
53.4%
57.8%
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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2.4.2 สื่อที่ใช้ค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในระหว่างอยู่ในประเทศไทย
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวยังเป็นสื่อหลักที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ค้นหาข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวในระหว่างอยู่ในประเทศไทย
นักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 60.6) ค้ นหาข้ อมู ลด้ านการท่ องเที่ ยว
ในระหว่างอยู่ในประเทศไทยจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้ งานได้ สะดวกและเสียค่ าใช้ จ่ ายน้ อยจึ ง เป็ นสื่ อหลั กที่นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ นิ ยมใช้
นอกจากนี้สื่อบุคคล คือ การบอกเล่า/คาแนะนาของเพื่อน/ญาติ ก็ถือว่ามีความสาคัญลาดับรองลงมา
(ร้อยละ 40.3) ในขณะที่สื่อวิทยุมีความสาคัญน้อยมาก (ร้อยละ 0.5) เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไม่เข้าใจภาษา อีกทั้งไม่สามารถรับฟังเป็นระยะเวลาต่อเนื่องได้ (แผนภูมิที่ 3.4-5)
แผนภูมิที่ 3.4-5 สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในระหว่างอยู่ในประเทศไทย

สื่อที่ทาให้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยว ระหว่างอยู่ในประเทศไทย
2.4%

อื่นๆ เช่น พนักงานโรงแรม เป็นต้น

26.6%

การได้รับคาแนะนาจากประชาชน

18.8%

บริษัทนาเที่ยว / เคาเตอร์ทัวร์
วิทยุ

0.5%
2.8%

โทรทัศน์

5.6%

ป้ายประชาสัมพันธ์

17.1%

สิ่งพิมพ์

40.3%

การบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน/ญาติ
17.0%

สื่อสังคมออนไลน์

60.6%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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3. การรับทราบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.4) ไม่ทราบว่าในปีนี้ประเทศไทยจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยววิถีไทยมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 6.6) เท่านั้นที่ทราบ โดยในกลุ่มที่ทราบจะทราบจากสื่อ
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 53.8) (แผนภูมิที่ 3.4-6)
แผนภูมิที่ 3.4-6 การรับทราบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การรับทราบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย

ไม่ทราบ, 93.4%

ทราบ 6.6%

อื่นๆ เช่น ผู้ร่วมงาน เป็นต้น

1.5%

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.3%

บริษัททัวร์ / เคาเตอร์ทัวร์

12.1%

การรับคาแนะนาจากพนักงาน

12.9%

สิ่งพิมพ์

14.4%
16.7%

โทรทัศน์

24.2%

สื่อสังคมออนไลน์

28.8%

บอกเล่า/แนะนาของเพื่อน/ญาติ

53.8%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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4. การเดินทางมาประเทศไทย
4.1 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยทางอากาศและเดิ น ทาง
มาประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเป็นส่วนใหญ่
การเดินทางมาประเทศไทยสามารถเดินทางมาได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางอากาศ ทางบก
และทางน้า โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.1) เดินทางมาประเทศไทยทางอากาศ
เนื่องจากประเทศไทยมีสนามบินนานาชาติอยู่หลายแห่ง ทั้งนี้จะเดินทางมาประเทศไทยประเทศเดียว
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.3) เพราะเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทางมาพักผ่อน ส่วนกลุ่มที่เดินทาง
ไปประเทศอื่นด้วยมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 22.7) ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า โดยกลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทย
มี สั ด ส่ ว นมากกว่ า กลุ่ ม ที่ ม าประเทศไทยก่ อ นแล้ ว เดิ น ทางไปประเทศอื่ น ต่ อ (ร้ อ ยละ 58.2
ต่อร้อยละ 41.8 ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
อาเซียนได้ (แผนภูมิที่ 3.4-7)
แผนภูมิที่ 3.4-7 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ทางทะเล, 0.3%
ทางบก, 7.6%

ทางอากาศ,
92.1%
การเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

มาประเทศไทย
ประเทศเดียว,
78.1%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ไปประเทศอื่น
นอกเหนือจาก
ประเทศไทย,
21.9%
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การเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย
39.2%

กลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทย

กลุ่มที่มาประเทศไทยก่อน

โดยรวม

86.9%

เอเชีย
โอเชียเนีย

ยุโรป
อเมริกา

7.3%
5.4%
2.9%

ตะวันออกกลาง

0.8%

อัฟริกา

0.2%
60.8%

โดยรวม

48.8%

เอเชีย

12.5%

ยุโรป
โอเชียเนีย

9.4%

อเมริกา

5.1%

ตะวันออกกลาง

3.7%

อัฟริกา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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วันพักเฉลี่ยโดยรวม 19.73 วัน

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 33.08 วัน

1.5%
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4.2 ลักษณะการจัดการเดินทาง
นัก ท่ องเที่ย วชาวต่า งชาติ ทั้ งที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรกและที่เ คยมาประเทศไทยแล้ ว
ส่ว นใหญ่ จั ด การเดิ น ทางด้ ว ยตนเอง โดยซื้ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
(ออนไลน์) เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.7) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าสถานที่พักแรม (ร้อยละ 83.4)
ลักษณะการจัดการเดินทางมาประเทศไทยมีด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการเดินทาง
ด้ว ยตนเอง การจัด การเดิน ทางด้ วยตนเองและใช้ บริ การบางส่ว นจากบริ ษัท นาเที่ ยวในประเทศ
และจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.5) นิยม
จัดการเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าและสามารถเลือกซื้อบริการได้ตามต้องการ
มากกว่าการมาแบบแพ็คเกจทัวร์ อีกทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การจองสถานที่ท่องเที่ยว
และการค้ น หาข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ สามารถด าเนิ น การได้ ส ะดวกผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อิ ทธิ พ ลของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการจั ด
การเดินทาง โดยจะเป็นการจองสถานที่พักแรมมากที่สุด (ร้อยละ 83.4) นอกนั้นเป็นการจองตั๋ว
เครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ จองตั๋วเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
ทั้งนี้มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 21.2) ที่ใช้บริการตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย โดยจะเป็น
การจองตั๋วเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การจองตั๋วเครื่องบินในประเทศเป็นส่วนใหญ่ (แผนภูมิที่ 3.4-8)
แผนภูมิที่ 3.4-8 ลักษณะการจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามการเคยมา
ประเทศไทย

ลักษณะการจัดการเดินทาง
25.6%

3.9%

รวม

5.1%

Revisit

70.5%

16.4%
78.4%
32.2%

3.0%

First visit
0.0%

64.8%
20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

การจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว
จัดการเดินทางด้วยตนเอง/และใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ
จัดการเดินทางด้วยตนเอง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การซื้อผ่านตัวแทน
จาหน่ายในต่างประเทศที่
นักท่องเที่ยวพานัก

การซื้อผ่านตัวแทน
จาหน่ายในประเทศไทย

การซื้อผ่านช่องทาง
จาหน่ายอื่นๆ

ช่องทางการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยว
ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

1.8%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

3.2%

ค่าสถานที่พักแรม

4.6%
8.3%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

12.3%

รวม
ค่าสถานที่พักแรม

8.0%

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

8.4%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

21.7%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

23.4%
37.7%

รวม
ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

2.9%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

4.7%
13.5%

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

5.4%

ค่าสถานที่พักแรม

21.2%

รวม

35.0%

การซื้อบริการทาง
ออนไลน์

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

48.6%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

66.9%

ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ

83.4%

ค่าสถานที่พักแรม

91.7%

รวม
0.0%

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

4.3 จานวน/ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางมาเป็นคู่มากที่สุด โดยผู้ร่วมเดินทางจะเป็นคู่สมรส
นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กๆ (เฉลี่ย 3.62 คน) เนื่องจาก
ส่วนใหญ่จัดการเดิ นทางมาด้ว ยตนเอง โดยมาเป็นคู่ (2 คน) มากที่สุด (ร้อ ยละ 39.1) รองลงมา
เดินทางมาคนเดียว (ร้อยละ 17.7) ซึ่งผู้ร่วมเดินทางจะเป็นคู่สมรสมากที่สุด (ร้อยละ 33.6) (แผนภูมิที่ 3.4-9)
แผนภูมิที่ 3.4-9 จานวน/ประเภทผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย
39.2%

โดยรวม

86.9%

กลุ่มที่มาประเทศไทยก่อน

เอเชีย
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกา

7.3%

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 19.73 วัน

5.4%
2.9%

ตะวันออกกลาง

0.8%

อัฟริกา

0.2%
60.8%

กลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทย

โดยรวม

48.8%

เอเชีย

12.5%

ยุโรป
โอเชียเนีย

9.4%

อเมริกา

5.1%

ตะวันออกกลาง

3.7%

อัฟริกา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 33.08 วัน

1.5%
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5. พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.1 การเคยมาประเทศไทย/วันพักเฉลี่ย/ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยภาพรวมมีวันพักเฉลี่ย
11.07 วัน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 33,065.94 บาท/คน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ม าประเทศไทยเป็ น ครั้ ง แรกเป็ น ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 58.5)
โดยในภาพรวมมีวันพักเฉลี่ย 11.07 วัน ทั้งนี้กลุ่มที่เคยมาประเทศไทยแล้วมีวันพักเฉลี่ยครั้งนี้มากกว่า
ครั้งที่ผ่านมา (วันพักเฉลี่ย 9.81 วันต่อ 8.77 วัน ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่ ม ที่ เ คยมาประเทศไทยแล้ ว มี ค วามประทั บ ใจจึ ง เพิ่ ม วั น พั ก เฉลี่ ย มากขึ้ น ทั้ ง นี้ ใ นการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวครั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 33,065.94 บาท/คน (แผนภูมิที่ 3.4-10)

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

แผนภูมิที่ 3.4-10 การเคยมาประเทศไทย/วันพักเฉลี่ย/ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การเคยมาประเทศไทย

มาหลายครั้ง,
41.5%

มาครั้งแรก,
58.5%

การเคยมาประเทศไทย

การมาท่องเที่ยวครั้งนี้

มากกว่า 15 วัน
11-15 วัน

17.5%
15.0%

6-10 วัน

35.5%

1-5 วัน
การมาท่องเที่ยวครั้งล่าสุด

การมาท่องเที่ยวครั้งนี้
วันพักเฉลี่ย 11.07 วัน

32.1%

มากกว่า 15 วัน

12.3%

11-15 วัน

11.5%

6-10 วัน

การมาท่องเที่ยวครั้งล่าสุด
วันพักเฉลี่ย 8.77 วัน

23.8%

1-5 วัน

52.3%

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
33,065.94
บาท/คน

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-106

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดรวมทั้งการได้
ลิ้มรสอาหารไทย
นัก ท่ องเที่ ยวชาวต่ า งชาติ ส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 72.2) ไปท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด
เนื่องจากประเทศไทยมีทะเลและชายหาดที่สวยงามหลายแห่งติดอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ยังได้
ลิ้ ม รสอาหารไทยในสั ด ส่ ว นใกล้ เ คี ย งกั น (ร้ อ ยละ 72.3) ซึ่ ง อาหารไทยที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมาก
เช่ น ต้ ม ย ากุ้ ง ส้ ม ต า เป็ น ต้ น และบางส่ ว น (ร้ อ ยละ 44.0) ใช้ บริ การสปาและนวดแผนไทย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้บริการและมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกครั้งที่มี
การประเมินความพึงพอใจ (แผนภูมิที่ 3.4-11)
แผนภูมิที่ 3.4-11 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การเข้าร่วมกิจกรรม
2.3%
2.5%
4.9%
6.3%
6.5%
7.4%
8.5%
9.1%

อื่นๆ เช่น เล่นน้าสงกรานต์ เป็นต้น
การเล่นกอล์ฟ
การเรียนทาอาหารไทย
แข่งกีฬา/เล่นกีฬา/ชมกีฬา
การเข้ารักษาทางการแพทย์
การเข้าร่วมงานประเพณี
สวนสนุก/สถานบันเทิง
การชมมวยไทย
การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
การดาน้า
กิจกรรมผจญภัย
การท่องเที่ยวยามค่าคืน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ทะเลและชายหาด
การรับประทานอาหารไทย

18.9%
20.4%
31.5%
38.1%
38.5%
42.2%
44.0%
70.3%
72.2%
72.3%
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6. 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

6.1 ภาพรวม
ความพึ ง พอใจต่ อ
บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยในภาพรวม
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชาวต่างชาติมีความ
พึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศไทยใน
ระดั บ พึ ง พอใจมาก
และสูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.8 ต่อร้อยละ 73.8) โดยจาก 2 ประเภท
บริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
อย่างมากทั้ง 2 ประเด็น คือ สนามบินและบริการตรวจคนเข้าเมือง (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.9 และ 78.6
ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 3.4-12)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภูมิที่ 3.4-12 ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ/ความคาดหวังในภาพรวม
ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
ภาพรวม

82.8%
73.8%
84.4%
76.4%
83.8%
72.9%
83.5%
72.9%
82.9%
73.5%
82.9%
73.6%
82.9%
73.5%
82.5%
71.5%
81.8%
73.7%
81.1%
73.3%
80.9%
68.4%
79.5%
71.0%
79.4%
68.2%
79.2%
68.8%
78.6%
70.2%
78.6%
72.1%
77.8%
75.6%
77.0%
68.7%
73.4%
67.1%

ความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด
ประชาชน
บริการเชิงสุขภาพ
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
บริษัทนาเที่ยว

สถานที่พักแรม
สนามบิน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

กิจกรรมผจญภัย
ความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
มัคคุเทศก์
รถโดยสารสาธารณะ
บริการตรวจคนเข้าเมือง
สนามกอล์ฟ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้องน้าสาธารณะ
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
คาดหวัง
พึงพอใจมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%

หน้าที่ 3-109

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในกลุ่ ม ที่ มาประเทศไทยครั้ ง แรก โดยกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ ที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และมากกว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทยที่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.2 ต่อ ร้อยละ 80.7) และทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่า
ความคาดหวัง (แผนภูมิที่ 3.4-13)
แผนภู มิที่ 3.4-13 ความพึง พอใจของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย

ความพึงพอใจ/ความคาดหวังของกลุ่มที่มาประเทศครั้งแรก
ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
First visit

84.2%
75.0%
85.3%
77.2%

ความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด
ประชาชน

85.1%
75.8%
84.3%
74.0%

แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
บริการเชิงสุขภาพ

พึงพอใจ
อย่างมาก

84.0%
75.5%
83.8%
73.9%

บริษัทนาเที่ยว
สถานที่พักแรม

83.7%
73.7%
83.6%
74.7%

สนามบิน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

70.9%82.8%
82.3%
73.9%

กิจกรรมผจญภัย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

81.9%
73.7%
81.6%
72.1%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
มัคคุเทศก์

81.3%
70.9%
81.2%
72.3%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ความปลอดภัย

80.3%
73.1%
80.0%
83.7%

บริการตรวจคนเข้าเมือง
สนามกอล์ฟ

พึงพอใจ
มาก

79.8%
70.8%
79.2%
70.8%

รถโดยสารสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

74.1%
68.3%

ห้องน้าสาธารณะ
0.0%
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
คาดหวัง

68.0%
หน้าที่ 3-110

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความพึงพอใจ/ความคาดหวังของกลุ่มที่เคยมาประเทศไทยแล้ว
ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
Revisit
80.7%
72.6%
83.1%
75.5%

ความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด
ประชาชน

71.5%83.1%
81.7%
73.3%

บริการเชิงสุขภาพ
สนามบิน

81.6%
73.3%
81.1%
73.4%

สถานที่พักแรม

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

68.2%80.6%
66.5%80.4%

แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

80.1%
73.0%
80.0%
70.2%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บริษัทนาเที่ยว

63.9%77.3%
77.1%
69.6%

กิจกรรมผจญภัย
ความปลอดภัย

พึงพอใจ
มาก

76.9%
69.5%
76.2%
71.0%

รถโดยสารสาธารณะ
บริการตรวจคนเข้าเมือง

64.1%75.9%
75.2%
66.1%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
สนามกอล์ฟ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

74.7%
63.7%
73.6%
66.1%

ห้องน้าสาธารณะ

72.4%
65.9%

มัคคุเทศก์

0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
คาดหวัง

68.0%

หน้าที่ 3-111

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในกลุ่มที่ จัดการเดินทางผ่ านบริ ษัทน าเที่ ยว โดยกลุ่ มนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ จัดการเดินทาง
ผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก และมากกว่ากลุ่มที่จัดการเดินทางด้วย
ตนเองและกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศเล็กน้อย ซึ่งมีความ
พึงพอใจมากเหมือนกัน (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 85.6 ต่อ ร้อยละ 81.9 ต่อ ร้อยละ 79.5 ตามลาดับ) โดยทั้ง 3 กลุ่ม
มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังทั้งหมด (แผนภูมิที่ 3.4-14)
แผนภูมิที่ 3.4-14 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-112

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6.2 ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) สนามบิน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 82.9) และสูงกว่าความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 73.5) โดยทั้งกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก
และกลุ่มที่เคยมาประเทศไทยมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ด้านสนามบินมีจุดเด่ น
หลายด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ป้ายบอกทาง ความเป็นมิตรของพนักงาน และความสะดวกสบาย
ในขณะที่มีประเด็นที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ การให้บริการ wifi/internet ร้านขายอาหารต่างๆ ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น และการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร (แผนภูมิที่ 3.4-15)
แผนภูมิที่ 3.4-15 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบิน จาแนกตามการเคยมา
ประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติต่อบริการสนามบิน
พึงพอใจ

Revisit

First visit

คาดหวัง

ภาพรวม

ความพึงพอใจโดยรวม

83.7%
73.7%

81.7%
73.3%

82.9%
73.5%

ความปลอดภัย

84.2%
73.3%

83.7%
73.4%

84.0%
73.4%

ความเป็นมิตรของพนักงาน

84.7%
73.5%

82.3%
73.1%

83.8%
73.3%

ป้ายบอกทาง

84.8%
73.3%

82.0%
73.4%

83.8%
73.3%

ความสะดวกสบาย

84.8%
73.5%

80.9%
73.2%

83.3%
73.4%

ความสะอาดและสิ่งอานวยความ
สะดวก

83.9%
72.4%

80.8%
72.3%

82.7%
72.4%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

83.2%
73.3%

81.1%
72.2%

82.3%
72.8%

มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย

82.4%
73.0%

80.1%
71.5%

81.5%
72.4%

การสื่อสาร/ภาษา

81.9%
71.5%

80.1%
71.6%

81.2%
71.5%

มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย

81.9%
73.2%

79.4%
70.9%

80.9%
72.2%

0.0%

68.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

74.1%
68.4%

74.1%
68.0%

74.2%
68.7%

บริการ wifi / internet

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

หน้าที่ 3-113

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) บริการตรวจคนเข้าเมือง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
(ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 78.6) และสูงกว่าความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 72.1) โดยกลุ่มที่มาประเทศไทย
เป็นครั้งแรกมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ สูงกว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทย สาหรับประเด็นที่ควรปรับ
ได้แก่ การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ขั้นตอนการให้บริการ/ความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย
(แผนภูมิที่ 3.4-16)
แผนภูมิที่ 3.4-16 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ บริการตรวจคนเข้าเมือง จาแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง
First visit

พึงพอใจ

ภาพรวม

Revisit

คาดหวัง
ความพึงพอใจโดยรวม

80.3%
73.1%

76.2%
71.0%

78.6%
72.1%

ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่

80.6%
73.7%

76.7%
71.5%

79.0%
72.6%

ความสะดวกสบาย

79.8%
73.9%

75.4%
71.8%

78.0%
72.9%

ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว

79.3%
71.7%

75.5%
70.2%

77.7%
71.0%

การสื่อสาร/ภาษา

76.2%
70.2%

73.7%
69.1%

75.1%
69.7%

0.0%

68.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

หน้าที่ 3-114

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7. ผลการเปรียบเทียบบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไปมาล่าสุด
ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เห็นว่า การให้บริการด้านการท่อ งเที่ยวของไทย
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 39.1 ต่อร้อยละ 8.4) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าไทยดีกว่าทุกประเภท (แผนภูมิที่ 3.4-17)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-115

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.4-17 ผลการเปรียบเทียบบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปมาล่าสุด จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
เปรียบเทียบการให้บริการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศสุดท้ายที่ไปท่องเทีย่ วกับประเทศไทย
ไทยด้อยกว่า
ไทยดีกว่า
ความพึงพอใจโดยรวม

6.0

35.1

ประชาชน

42.9

บริการเชิงสุขภาพ

43.7

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

41.0

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

42.2

ห้องน้าสาธารณะ

กิจกรรมผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและ…
รถโดยสารสาธารณะ

35.5

บริษัทนาเที่ยว

34.5

บริการตรวจคนเข้าเมือง

36.2

ความปลอดภัย

32.9

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

31.8

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

27.0

สนามบิน

29.5

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

29.0

มัคคุเทศก์

27.1

สนามกอล์ฟ

8.6

7.8
7.5

14.0
0.0
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50.0

0.0

31.6

10.2

31.1

5.8

30.5

7.4

18.2

6.0

17.5
50.0

31.6

5.6

33.2

6.3

34.9

6.2

37.1

8.0

36.1

10.1

31.4

4.8

36.1

13.0

35.9
36.6

5.8

38.4

5.2

37.4
11.9

38.6

11.3

41.1

2.8

41.2

5.4

35.0

7.5

41.5

2.7

34.3

4.4

41.0

41.7

7.1

46.4

2.9

45.5

46.2

11.8

50.4

3.4

48.1

5.5

49.4

8.9

48.6

7.2

53.9

3.8

49.0

5.5

53.0

4.1

39.1

9.5

54.2

6.0

35.7

8.4

42.0

6.5

29.5

สถานที่พักแรม

ภาพรวม

Revisit

First visit

0.0

29.6
22.8
15.7
50.0
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8. ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
8.1 ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า/ปัจจัยที่ทาให้กลับมา
ในอี ก 3 ปี ข้ า งหน้ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 63.3) จะกลั บ มา
ท่อ งเที่ยวประเทศไทยอีก จากการที่ประเทศไทยมีแหล่งท่อ งเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง รวมทั้ง
มีอาหารนานาชนิดให้เลือกรับประทาน
นักท่องเที่ ยวชาวต่ างชาติส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 63.3) มีความประทับใจในการมาท่องเที่ย ว
ประเทศไทยในครั้งนี้ โดยจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากประเทศไทย
มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ทั้ง ธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 58.1) รวมทั้ง
มีอาหารนานาชนิดให้เลือกรับประทาน (ร้อยละ 49.7) อีกทั้ง ยังมีสินค้าให้เลือกซื้อได้หลากหลาย
มีห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าหลายแห่งให้เลือกใช้บริการ (ร้อยละ 44.9) ในขณะที่มีเพียงส่วนน้อย
(ร้อยละ 2.9) ที่จะไม่กลับมาอีก เนื่องจากต้องการไปท่องเที่ยวประเทศอื่นบ้าง (แผนภูมิที่ 3.4-18)
แผนภู มิ ที่ 3.4-18 การจะกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ใน 3 ปี ข้ า งหน้ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติและเหตุผลที่จะกลับมา
เหตุผลการจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย

การจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย

กลับมา, 65.5%
ไม่แน่ใจ, 31.8%

1.8%

การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

3.8%

การรักษาพยาบาล

4.7%

อื่นๆ เช่น เยี่ยมญาติ/เพื่อน ดูงาน เป็นต้น

6.0%

ความปลอดภัย

6.7%

การเล่นกีฬา

7.9%

ภาพลักษณ์ของประเทศ

8.9%
12.3%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

20.5%

การท่องเที่ยวยามค่าคืน

ไม่กลับมา, 2.9%

ราคาสินค้าเหมาะสมราคาถูก

22.4%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

23.3%
25.1%

กิจกรรมผจญภัย

44.9%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

49.7%

อาหาร

58.1%

แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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40.0%
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8.2 การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบทั้ง หมด (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
ส่วนน้อย (ร้อยละ 2.0) ที่จะไม่แนะนา เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาด้านระบบอินเทอร์เน็ตไม่สะดวก
ในการใช้บริการ wifi (แผนภูมิที่ 3.4-19)
แผนภู มิ ที่ 3.4-19 การชั กชวนเพื่ อน/ญาติ /คนรู้ จั กให้ มาท่ องเที่ ยวประเทศไทยของนั กท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ

การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนที่รู้จัก
ไม่ชักชวน ,
2.0%

ชักชวน, 98.0%
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9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นที่ประเมิน
1. สนามบิน

จุดแข็ง
1) ป้ายบอกทาง
2) ความเป็นมิตร
ของพนักงาน
3) ความสะดวกสบาย
4) ความปลอดภัย

2. บริการตรวจคน
เข้าเมือง

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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จุดอ่อน
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) ร้านขายอาหารที่
หลากหลาย
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) ร้านขายสินค้าที่
หลากหลาย
1) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
3) ความสะดวกสบาย

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

1) เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
2) ความรวดเร็วในการให้บริการ
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10. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อด่านตรวจคนเข้าเมือง
ประเทศไทยมีด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่ด้วยกัน 58 ด่าน (ข้อมูลจากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
โดยด่านที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการมากที่สุด 6 อันดับแรก และใช้เป็นตัวแทนในการสารวจ
ครั้ง นี้ ได้ แก่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่ าอากาศยาน
ดอนเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (สงขลา) และด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ซึ่งจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านทั้ง 6 ด่าน ดังกล่าว พบว่า ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 78.6) โดยมีเพียงด่านเดียวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
ความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ในขณะที่อีก 4 ด่าน
มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย และมี 1 ด่าน
ที่ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (สงขลา) นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทุกด่าน พบว่า มี 2 ด่านที่มีความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมแต่ ก็ สู ง กว่ า ไม่ ม ากนั ก ในขณะที่ อี ก 4 ด่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ ากว่ า ค่ าเฉลี่ ย ในภาพรวม
โดยมี 2 ด่านที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (สงขลา)
และด่ านตรวจคนเข้ าเมื องจั งหวั ดหนองคาย ซึ่ ง ทั้ ง 2 ด่ าน เป็ นด่ านเดิ นเท้ า (แผนภู มิ ที่ 3.4-20)
แสดงให้เห็นว่า การให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองในท่าอากาศยานมีความแตกต่างกับด่านตรวจ
คนเข้าเมืองที่เป็นด่านเดินเท้า ซึ่งจาเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
แผนภูมิที่ 3.4-20 ความพึงพอใจในภาพรวมของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนกด่านตรวจคนเข้าเมือง

พึงพอใจมาก

เชียงใหม่

พึงพอใจอย่างมาก

77.2%

หนองคาย

69.4%

สะเดา

66.8%

ดอนเมือง

82.0%

ภูเก็ต

85.2%

สุวรรณภูมิ

78.2%

ภาพรวมด่าน

78.6%
0.0%
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68.0%
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การพั ฒ นาบริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งใน 6 ด่ า นที่ เ ป็ น ด่ า นส าคั ญ ที่ สุ ด 6 อั น ดั บ แรก
ของประเทศ นั้น จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่มีผลต่อความพึงพอใจรวมของ
บริการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในแต่ละประเด็นที่ประเมินมีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งในการปรับปรุง
และพัฒนาบริการตรวจคนเข้าเมืองควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือมี
คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึง
พอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมา ก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือ
เป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่า
บริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็น
ประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.4-1
ตารางที่ 3.4-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการตรวจคนเข้าเมือง
บริการตรวจคนเข้าเมือง
1) ความสะดวกสบาย
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
4) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
ภูเก็ต
เชียงใหม่

จังหวัด
หนองคาย

สะเดา
(สงขลา)





































78.2%

82.0%

85.2%

77.2%

69.4%

66.8%

หมายเหตุ  หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบิน
ประเทศไทยมีท่าอากาศยานหลักอยู่ด้วยกัน 6 แห่ง ในจานวนนี้ได้ทาการประเมินความพึงพอใจ
4 แห่ ง ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ ช้ บ ริ ก ารจ านวนมาก ได้ แ ก่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณ ภู มิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ยกเว้นท่าอากาศยานแม่ฟ้า
หลวงเชี ยงรายและท่ าอากาศยานหาดใหญ่ ) ซึ่ ง จากการประเมิ นความพึ ง พอใจของนั กท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการสนามบินทั้ง 4 แห่งดังกล่าว พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 83.0) ทั้งนี้ท่าอากาศยานทุกแห่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และใกล้เคียงกับภาพรวม โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับคะแนนความ
พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.0) เกือบจะถึงระดับพึงพอใจอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความ
พึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า มีท่าอากาศยาน 2 แห่งที่มีความพึงพอใจสูงกว่าในภาพรวม ได้แก่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต และอีก 2 แห่งมีความพึงพอใจต่ากว่าในภาพรวม
แต่ไม่ห่างจากภาพรวมมากนัก ถือได้ว่าการให้บริการของสนามบินทั้ง 4 แห่งใกล้เคียงกัน (แผนภูมิที่ 3.4-21)
แผนภูมิที่ 3.4-21 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 4 สนามบิน
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนกสนามบิน
พึงพอใจมาก

เชียงใหม่

พึงพอใจอย่างมาก

79.2%

ดอนเมือง

82.8%

ภูเก็ต

83.6%

สุวรรณภูมิ

84.0%

ภาพรวมด่าน

83.0%
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

68.0%
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การพั ฒ นาสนามบิ น ใน 4 แห่ ง ที่ เ ป็ น สนามบิ น หลั ก 4 อั น ดั บ แรกของประเทศ
นั้น จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่มีผลต่อความพึงพอใจรวมของบริการสนามบิน
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในแต่ละประเด็นที่ประเมินมีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
รวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่ง ในการปรับปรุง และพัฒ นา
บริการควรมีเป้าหมายการพั ฒนาไปสู่ “ระดับพึง พอใจอย่า งมาก” หรือมีคะแนนความพึง พอใจ
ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี
“ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมา ก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อน
ที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้น
มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็น
ตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.4-2
ตารางที่ 3.4-2 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการสนามบิน
สนามบิน
1) ป้ายบอกทาง
2) ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวก
3) ความสะดวกสบาย
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
8) บริการ wifi/internet
9) ความปลอดภัย
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
ภูเก็ต













































84.0%

82.8%

83.6%

79.2%

หมายเหตุ  หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.5
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 10 ประเทศ
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
จากสถิ ตินั กท่องเที่ ยวของกรมการท่ องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีนั กท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติจานวน 24.8 ล้านคน โดยมีประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว 10 ประเทศ ได้แก่
จี น มาเลเซี ย รั ส เซี ย ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใต้ อิ นเดี ย สิ ง คโปร์ ออสเตรเลี ย สหราชอาณาจั ก ร และลาว
ซึ่งจาก การประเมินความพึงพอใจ พบว่ามี 5 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่าง
มาก ได้แก่ รัสเซีย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย และสหราชอาณาจักร สาหรับอีก 5 ประเทศที่มีความ
พึ ง พอใจ อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก ได้ แ ก่ ลาว เกาหลี ใ ต้ ญี่ ปุ่ น สิ ง คโปร์ และมาเลเซี ย
เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ พบว่า มีถึง 7 ประเทศที่มีความพึงพอใจสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ โดยมีเพียง 3 ประเทศที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของประเทศและคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งล้วนแต่อยู่
ในทวี ปเอเชี ยเช่ นกั น และเป็นที่ น่ าสังเกตว่ าทั้ ง 3 ประเทศ มี คะแนนความพึ งพอใจค่อนข้ างต่ าในทั้ ง
18 ประเด็นที่ประเมิน ได้แก่ ประชาชน สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
กิจกรรมผจญภัย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก บริการเชิงสุขภาพ (สปาและนวดแผนไทย) สนามกอล์ฟ
บริ ษั ท น าเที่ ย ว มั ค คุ เ ทศก์ ความปลอดภั ย รถโดยสารสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
และห้องน้าสาธารณะ (แผนภูมิที่ 3.5-1)
แผนภูมิที่ 3.5-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนก 10 ตลาดหลัก
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก

82.8%
91.6%
88.7%
86.4%
85.4%
84.8%
83.6%
82.6%
79.5%
76.3%
69.1%

ภาพรวม
Russia
Australia
China
India
U.K.
Laos
Korea
Japan
Singapore
Malaysia
0.0%
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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68.0%
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ (แผนภูมิที่ 3.5-2) พบว่า
มีถึง 9 ประเทศที่ “ประชาชน” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึง พอใจสูง สุด สอดคล้อง
กับภาพรวมของประเทศที่ “ประชาชน” เป็นประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด แสดงให้เห็นว่า
“ประชาชน” เป็นจุดแข็งของประเทศไทยจึงจาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ ในขณะที่ประเด็นอื่นๆ
ที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศแตกต่างกัน โดยพบว่ามีถึง 8 ประเทศ
ที่ความพึงพอใจต่อ แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด อยู่ในกลุ่มคะแนนความพึง พอใจสูง สุด
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหราชอาณาจักร ลาว ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิง คโปร์
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดเป็นจุดเด่นซึ่งต้องดูแลอนุรักษ์ให้
สมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป ไม่ให้การท่องเที่ยวไปทาลายทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้ ซึ่งจาเป็นต้องให้
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการ รวมถึงการ
บัง คั บใช้ กฎหมายอย่ างเข้มงวด นอกจากนี้ มีข้ อสัง เกตุ ว่าแม้นั กท่อ งเที่ ยวชาวญี่ปุ่น และสิง คโปร์
จะมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดอยู่ในกลุ่มคะแนนความพึงพอใจสูงสุด
5 อันดับแรกก็ตาม แต่พบว่าคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า ซึ่งอาจเกิดจากมาตรฐานความต้องการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ค่ อ นข้ า งสู ง และ/หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ ไ ปท่ อ งเที่ ย วยั ง ไม่ ต รง
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 2 ประเทศนี้มากนัก
นอกจากนี้ยั งพบมี หลายประเทศที่มี ความพึง พอใจต่อ แหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศ าสตร์
อยู่ ใ นกลุ่ ม คะแนนความพึ ง พอใจสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ลาว ญี่ ปุ่ น และออสเตรเลี ย
ดัง นั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้ควรให้ความสาคัญ ในการส่ง เสริมการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ในด้ านสถานพัก แรมซึ่ งเป็นบริก ารสาคัญ ของการท่อ งเที่ ยวนั้น พบว่ ามี ถึง 7 ประเทศ
ที่ความพึงพอใจต่อสถานพักแรมอยู่ในกลุ่มคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รัสเซีย จีน
อิ น เดี ย เกาหลี ใ ต้ สิ ง คโปร์ ญี่ ปุ่ น และมาเลเซี ย ในขณะที่ ปั จ จุ บั น มี ส ถานพั ก แรมจ านวนมาก
ที่มิได้ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และมีการนาอาคารพักอาศัยประเภทอื่น
มาให้ บ ริก ารแก่นั ก ท่อ งเที่ ยว ซึ่ ง อาจมีปั ญ หาในด้า นมาตรฐานความปลอดภั ย หากเกิ ดอั น ตราย
ต่อนักท่องเที่ยว จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานพักแรมโดยรวม และกระทบต่อความพึง
พอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว
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
ใช้ประกอบ การตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้น พบว่ามีเพียง 3 ประเทศที่ความพึงพอใจต่อ การ
ซื้อสินค้าและของที่ระลึก (shopping) อยู่ในกลุ่มคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
อินเดีย และมาเลเซีย จึงจาเป็นต้องศึกษาความต้องการสินค้าของนักท่องเที่ยวในประเทศตลาดหลัก
อื่นๆ เพื่อพัฒนาและนาเสนอสินค้าที่ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น
รวมทั้ง สร้างความพึงพอใจต่อ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ตลอดจนรักษาและสร้างความเข้มแข็ง
แก่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย
สาหรับบริการเชิงสุขภาพซึ่งเป็นบริการเป้าหมายที่จะส่ง เสริมและพัฒนาตามที่กาหนดใน
ยุท ธศาสตร์ การท่ อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. 2558-2560 นั้ น พบว่ า มี 6 ประเทศที่ ค วามพึ ง พอใจต่ อ
บริ ก าร เชิ ง สุ ข ภาพอยู่ ใ นกลุ่ ม คะแนนความพึ ง พอใจสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ออสเตรเลี ย
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-126

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สหราชอาณาจักร ลาว ญี่ ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่อีก 4 ตลาดหลัก โดยเฉพาะจีนซึ่ง มี
นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยประมาณ 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด พบว่าไม่ติดกลุ่ม
บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก จึงจาเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมความ
ต้อ งการบริ ก ารเชิ ง สุ ขภาพของนัก ท่ องเที่ ยวจีน เพื่อ นาเสนอบริก ารเชิ ง สุข ภาพที่ ตรงวตามความ
ต้องการ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการบริการเชิงสุขภาพของไทยให้ได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัด
และควบคุมไม่ให้มีการแอบแฝงขายบริการทางเพศและการแข่งขันด้านราคาอันจะนามาซึ่งความเสื่อม
เสียต่อภาพลักษณ์บริการเชิงสุขภาพของประเทศไทย

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-127
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แผนภูมิที่ 3.5-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้าที่ 3-128

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ (แผนภูมิที่ 3.5-3)
พบว่ า “ห้ อ งน้ าสาธารณะ” เป็ น 1 ใน 5 ประเด็ น ที่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจต่ าสุ ด ติ ด 1 ใน 5
เกือบทุกประเทศยกเว้น มาเลเซีย แสดงให้เห็นว่า “ห้องน้าสาธารณะ” เป็นจุดอ่อนที่สาคัญด้านการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากมีน้อย หายาก และสกปรก จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ในด้าน “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว” พบว่า เกือบทุกประเทศให้คะแนนความพึงพอใจต่าสุด
ติด 1 ใน 5 ยกเว้น มาเลเซีย แสดงให้เห็นว่า “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นจุดอ่อนสาคัญประเด็นหนึ่ง
เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่ว นใหญ่นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเองและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จ าเป็ น ต้ อ งสอบถามข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วรวมทั้ ง ขอความช่ ว ยเหลื อ และค าแนะน าต่ า งๆ
จึงจาเป็นต้องเพิ่มจานวนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุ มแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญ ๆ
ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมาก รวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารและ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ส ามารถสื่ อ สาร
ด้วยภาษาต่างประเทศหลักๆ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
ในด้าน “แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” พบว่า มีถึง 8 ประเทศที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด
ติด 1 ใน 5 ยกเว้นจีนและออสเตรเลีย ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศที่คะแนนความพึงพอใจ
ต่าสุดติด 1 ใน 5 จาเป็นต้องปรับปรุ งในด้านต่างๆ เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง ความปลอดภัย
เป็นต้น
ในด้าน “มัคคุเทศก์” พบว่ามีถึง 8 ประเทศที่มีความพึงพอใจต่าสุดติด 1 ใน 5 ยกเว้ น ญี่ปุ่น
และสิ ง คโปร์ แต่ ค ะแนนอยู่ ใ นเกณฑ์ ต่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ภาพรวมของประเทศที่ “มั ค คุ เ ทศก์ ”
เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด โดยสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น มัคคุเทศก์
เถื่ อนที่ ไ ม่ มี ความรู้ ค วามสามารถ อั น เป็ น ผลมาจากการขาดแคลนมั คคุ เ ทศก์ ในบางภาษาที่มี มั ก
ท่องเที่ยวจานวนมาก และการบังคับใช้กฎหมายที่ไ ม่มีประสิทธิภาพ ทาให้มีมัคคุเทศก์เถื่อนเข้ามา
ประกอบอาชีพจานวนมาก ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
อย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการผลิตมัคคุเศก์ในสาขาที่ขาดแคลนให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทัศนคติ ของมัคคุเทศก์ที่ถูกกฎหมายในด้านความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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แผนภูมิที่ 3.5-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่าที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การพั ฒ นาบริ การด้ านการท่ อ งเที่ ยวให้ สามารถเพิ่ มความพึ ง พอใจกั บ 10 ประเทศที่
เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว นั้น จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่ เป็นประเด็นที่ มีผลต่ อ
ความพึงพอใจรวมของแต่ละประเด็นบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในแต่ละประเด็น
หลักที่ประเมินมีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มี ผลต่อความพึ งพอใจรวม สะท้อนถึง จุดอ่อนหรื อการขาด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณาตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
ซึ่งมีวิ สัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่ง เสริมการท่อ งเที่ ย วให้ ประเทศไทยเป็ นแหล่ ง ท่องเที่ย ว
คุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน ” แล้ว ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมี
เป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่ง
เมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจ
มาก” ลงมา ก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
หรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.5-1

จีน

ญี่ปุ่น

รัสเซีย

อินเดีย

เกาหลีใต้

สหราชอาณาจักร

มาเลเซีย

ลาว

สิงคโปร์

ออสเตรเลีย

ตารางที่ 3.5-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 10 ตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยว

















































































5. บริการเชิงสุขภาพ





















6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร





















7. สนามกอล์ฟ
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8. สถานที่พักแรม





















9. มัคคุเทศก์





















10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว





















11. กิจกรรมผจญภัย





















12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์





















บริการด้านการท่องเที่ยว
1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของ
ที่ระลึก

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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จีน

ญี่ปุ่น

รัสเซีย

อินเดีย

เกาหลีใต้

สหราชอาณาจักร

มาเลเซีย

ลาว

สิงคโปร์

ออสเตรเลีย

ตารางที่ 3.5-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 10 ตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยว

13. รถโดยสารสาธารณะ





















14. ห้องน้าสาธารณะ





















บริการด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ  หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้

2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
2.1 ประเทศรัสเซีย
ข้อมู ลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวรั สเซี ย ที่ สารวจทั้ งสิ้ น
330 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 74.7 และร้อยละ 25.3 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้ อยละ 38.3) รองลงมาเป็ นกลุ่ มอายุ 15-24 ปี (ร้ อยละ 29.3)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิ ชาชี พ (Professional) ในสั ดส่ วนสู ง สุ ด (ร้อยละ 32.0)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.4) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่ วนสู งสุด (ร้อยละ 78.0) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 91.7) กิจกรรม 5 อั นดับแรกที่นักท่ องเที่ยวเข้าร่ วมสู งสุดในการท่องเที่ ยวครั้ งนี้ ได้แก่
การท่ อ งเที่ ยวทางทะเลและชายหาด (ร้ อ ยละ 95.3) การรั บประทานอาหารไทย (ร้ อยละ 63.3)
การท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อยละ 51.0) การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก (ร้ อยละ 47.3)
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 47.3) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 91.6)
สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) และเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดั บที่ 1 ในประเทศที่นักท่องเที่ยวมี ความพึงพอใจโดยรวมสูงสุ ด
10 อันดับแรก
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ องเที่ ย วชาวรั สเซี ย เข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
และชายหาด การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การใช้บริการสปาและนวด
แผนไทย และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก นั้น จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีความ
พึง พอใจอยู่ ในระดั บพึงพอใจอย่ างมากในทุ กกิ จกรรมข้ างต้ น โดยในทุ กบริ การด้ านการท่ องเที่ ยว
และแหล่งท่องเที่ยวนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า ในประเด็นการบริ การ
wifi/internet ซึ่งควรจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ วยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนั กท่ อ งเที่ ยวชาวรั สเซี ยมี 4 ประเด็ นที่ มี ความพึ ง พอใจอยู่ ในระดั บพึ ง พอใจอย่ างมาก ได้ แ ก่
บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน สถานพักแรม และบริษัทนาเที่ยว ส่วนบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการรถ
โดยสารสาธารณะ มัคคุเทศก์ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้นพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
โดยพบว่ า มี 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 โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-2
ตารางที่ 3.5-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศรัสเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน
2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
4. สถานที่พักแรม

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (91.9)
2) ความซื่อสัตย์ (89.7)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (89.5)
1) ป้ายบอกทาง (94.5)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (93.3)
3) ความสะดวกสบาย (93.0)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(89.8)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(91.6)
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(94.0)
7) การสื่อสาร/ภาษา (91.0)
8) ความปลอดภัย (93.8)
9) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(92.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (90.3)
2) ความหลากหลาย (91.8)
3) ความสวยงาม (90.4)
4) ความปลอดภัย (90.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(90.5)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (90.6)
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) บริการ wifi / internet (78.6)

1) การบริการ wifi / internet
(77.4)
1) บริการ wifi / internet (82.1)
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ตารางที่ 3.5-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศรัสเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

(88.7)
4) สภาพภายในสถานที่พัก (87.1)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (89.8)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(89.5)
7) ความปลอดภัย (90.0)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (88.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1) การบริการ wifi / internet
(88.9)
(81.2)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (87.3)
3) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (86.8)
4) คุณภาพสินค้า (84.4)
5) ความสะดวกในการหาซื้อ (88.2)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (86.5)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(86.0)
8) ความปลอดภัย (86.2)
9) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (87.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1) บริการ wifi / internet (80.0)
(89.4)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (89.7)
3) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (87.4)
4) คุณภาพของอาหาร (88.9)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (90.5)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(90.5)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.1)
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ตารางที่ 3.5-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศรัสเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน
7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ

11. ความปลอดภัย

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (90.2) 1) การบริการ wifi / internet
2) ความหลากหลาย (88.9)
(81.1)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก (88.1)
4) สภาพภายในสถานบริการ (85.7)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (87.7)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (87.2)
7) ความปลอดภัย (87.4)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (88.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (86.2) 1) การบริการ wifi / internet
2) ความหลากหลาย (86.6)
(78.8)
3) ความสวยงาม (86.2)
4) ความปลอดภัย (85.8)
1) ความเป็นมิตร (82.4)
2) ความซื่อสัตย์ (79.2)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.0)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(79.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (90.0) 2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(85.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (85.6)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(90.0)
5) ความปลอดภัย (90.0)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (90.0)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง ท่องเที่ยว (89.3)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(88.7)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(88.9)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-135

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศรัสเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน
12. บริษัทนาเที่ยว

13. รถโดยสารสาธารณะ

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

15. กิจกรรมผจญภัย

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

17. ห้องน้าสาธารณะ

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความหลากหลาย (83.5)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.1)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (82.6)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (81.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ (88.5)
2) ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (85.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (88.4)
4) ความปลอดภัย (89.2)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ (87.5)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (87.2)
1) ความสะดวกสบาย (87.1)
2) การสื่อสาร/ภาษา (88.5)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(92.3)
4) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(90.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.2)
2) ความหลากหลาย (83.4)
3) ความน่าตื่นเต้น (82.7)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.9)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.9)
6) ความปลอดภัย (80.5)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (84.9) 1) การบริการ wifi / internet
2) ความหลากหลาย (85.7)
(75.9)
3) ความสวยงาม (84.9)
4) ความปลอดภัย (84.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (84.2) 1) ความสะอาด (83.3)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 3-136

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศรัสเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน
18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

จุดแข็ง
-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (82.8)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.6)
3) การให้ความช่วยเหลือ (82.4)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.7)

2.2 ประเทศออสเตรเลีย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่สารวจทั้งสิ้น
254 ตั วอย่ าง เป็ นเพศหญิ งมากกว่ าเพศชาย (ร้ อยละ 53.1 และร้ อยละ 46.9 ตามล าดั บ )
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 32.3) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 45-54 ปี (ร้อยละ 22.4)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 34.3) จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.1) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 39.4) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุด (ร้อย
ละ 83.9) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 88.6) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 76.8) การซื้อสินค้าและของ
ที่ระลึก (ร้อยละ 68.1) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 51.6) และกิจกรรมผจญภัย (ร้อย
ละ 50.0) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวออสเตรเลี ย มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก
(ร้ อ ยละ 88.7) สู ง กว่ า ระดั บเป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป)
และเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 2 ในประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจโดยรวมสูงสุด 10 อันดับแรก
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การใช้บริการสปาและนวดแผน
ไทย และกิจกรรมผจญภัย นั้น จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียมีความพึงพอใจใน
ระดับพึงพอใจอย่างมากใน 2 กิจกรรม คือ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กับการใช้บริการสปา
และนวดแผนไทย ส่วนอีก 3 กิจกรรมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากเท่านั้น โดยในแต่ละ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้น ยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น
การบริการ wifi/internet การใช้ภาษาในการสื่อสาร 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
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวออสเตรเลี ย ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง สนามบิ น มั ค คุ เ ทศก์
บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ ห้ อ งน้ าสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และความปลอดภั ย
นั้น พบว่านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียมีความพึง พอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-137

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พึง พอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไ ขเพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-3
ตารางที่ 3.5-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศออสเตรเลีย)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (90.2)

2. สนามบิน

-

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

1) ความหลากหลาย (85.9)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
(85.4)
3) ความสวยงาม (85.3)

4. สถานที่พักแรม

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (86.5)
2) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ (85.8)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.5)
2) ความซื่อสัตย์ (83.4)
1) ความปลอดภัย (83.4)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.4)
3) ป้ายบอกทาง (82.9)
4) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (82.8)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(82.4)
6) ความสะดวกสบาย (82.2)
7) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(82.0)
8) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(78.9)
9) การสื่อสาร/ภาษา (78.7)
10) บริการ wifi / internet (75.6)
1) ความปลอดภัย (83.0)
2) การบริการ wifi / internet
(75.4)

1) สภาพภายในสถานที่พัก (83.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.6)

หน้าที่ 3-138

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศออสเตรเลีย)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

ประเด็นที่ประเมิน
3)
4)
5)
6)
7)
5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

1)
2)

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

1)

2)
3)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดแข็ง
ความปลอดภัย (85.4)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.4)
ความหลากหลายของ
ประเภทสถานพักแรม (85.3)
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(84.6)
บริการ wifi / internet
(84.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ความสะดวกในการหาซื้อ (82.9)
บริการ (87.1)
2) ความปลอดภัย (82.1)
ความหลากหลาย
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของประเภทร้านค้า (85.7)
(81.8)
4) คุณภาพสินค้า (81.6)
5) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (81.6)
6) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (80.7)
7) การบริการ wifi / internet
(79.6)
8) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.2)
ความหลากหลาย
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของประเภทภัตตาคาร/
(83.1)
ร้านอาหาร (85.8)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ความสะดวกในการเข้าถึง
ค่าบริการ (82.6)
บริการ (84.7)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.3)
คุณภาพของอาหาร (84.3) 4) บริการ wifi / internet (79.7)
5) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (78.7)
หน้าที่ 3-139

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศออสเตรเลีย)
ประเด็นที่ประเมิน
7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

1)
2)
3)
4)

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดแข็ง
ความสะดวกในการเข้าถึง
(88.2)
ความหลากหลาย (87.6)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (86.6)
อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (86.1)
ความปลอดภัย (85.7)
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (84.8)
สภาพภายในสถานบริการ
(84.2)
ความสวยงาม (86.4)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(86.3)
ความหลากหลาย (86.3)
ความปลอดภัย (84.2)
-

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.9)
2) การบริการ wifi / internet
(81.1)

1) การบริการ wifi / internet
(80.5)

1) ความเป็นมิตร (82.9)
2) ความซื่อสัตย์ (82.8)
3) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(79.7)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (80.0)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(80.0)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.0)
4) ความปลอดภัย (80.0)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.9)
หน้าที่ 3-140

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศออสเตรเลีย)
ประเด็นที่ประเมิน

11. ความปลอดภัย

จุดแข็ง

1) เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย (84.1)

12. บริษัทนาเที่ยว

-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.9)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV
ในแหล่งท่องเที่ยว (83.9)
2) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(81.9)
1) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (77.2)
2) ความหลากหลาย (76.7)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (75.4)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.0)
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.4)
2) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(82.3)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.0)
4) ความปลอดภัย (80.6)
5) ความสะอาดและความสะ
6) ความสะดวกสบาย (79.8)
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.0)
1) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(80.4)
2) ความสะดวกสบาย (80.2)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(78.7)
4) การสื่อสาร/ภาษา (76.9)
1) ความน่าตื่นเต้น (83.2)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (82.9)
หน้าที่ 3-141

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศออสเตรเลีย)
ประเด็นที่ประเมิน

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

จุดแข็ง

1) ความสวยงาม (85.1)
2) ความหลากหลาย (84.9)

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) ความหลากหลาย (81.3)
4) ความปลอดภัย (80.7)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.9)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.1)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (79.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.1)
2) ความปลอดภัย (82.1)
3) การบริการ wifi / internet
(77.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (73.5)
2) ความสะอาด (69.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (80.6)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.5)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.2)
4) การให้ความช่วยเหลือ (78.3)

2.3 ประเทศจีน
ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ส ารวจทั้ ง สิ้ น
1,003 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 63.0 และร้อยละ 37.0 ตามลาดับ )
อยู่ ในช่ วงอายุ 25-34 ปี ในสั ดส่ ว นสู ง สุด (ร้ อยละ 50.0) รองลงมาเป็น กลุ่ม อายุ 15-24 ปี
(ร้อยละ 26.2) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด
(ร้อยละ 21.2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.9) และมีรายได้ไม่เกิน
40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 69.8) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดใน
สัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 92.9) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้
ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 90.7) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 75.9)
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 70.0) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 48.9)
และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 45.1) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.4)
สู ง กว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป) และเป็ น ประเทศ
ที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 3 ในประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวม
สูงสุด 10 อันดับแรก
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวจีน เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การรั บประทานอาหารไทย การซื้อ สินค้า และของที่ ระลึ ก การใช้บริ การสปาและนวดแผนไทย
และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจใน
ระดับพึงพอใจอย่างมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้น
ยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
และภัตตาคาร/ร้านอาหารมีจุดอ่อนเหมือนกันในประเด็น การบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งได้แ ก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง บริ ษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์ บริการรถ
โดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นั้น พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีน มี
ความพึง พอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึง พอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่
จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึง พอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดย
ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-4
ตารางที่ 3.5-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศจีน)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

2. สนามบิน

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
-

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (90.6)
2) ความซื่อสัตย์ (89.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(88.0)
1) ความเป็นมิตรของพนักงาน 1) บริการ wifi / internet (81.7)
(90.0)
2) ความสะดวกสบาย (89.8)
3) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (88.9)
4) ป้ายบอกทาง (88.7)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(87.2)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(87.1)
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ตารางที่ 3.5-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศจีน)
ประเด็นที่ประเมิน

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

4. สถานที่พักแรม

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

จุดแข็ง
7) การสื่อสาร/ภาษา (86.9)
8) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(86.8)
9) ความปลอดภัย (86.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) การบริการ wifi / internet
(89.6)
(81.2)
2) ความหลากหลาย (89.5)
3) ความสวยงาม (89.2)
4) ความปลอดภัย (87.9)
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 1) บริการ wifi / internet (83.1)
(88.9)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (88.2)
3) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (87.8)
4) ความปลอดภัย (87.7)
5) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (87.6)
6) สภาพภายในสถานที่พัก
(87.5)
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(87.0)
8) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(86.4)
1) คุณภาพสินค้า (89.0)
1) การบริการ wifi / internet
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.9)
(89.0)
3) ความสะดวกในการหาซื้อ
(88.8)
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ตารางที่ 3.5-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศจีน)
ประเด็นที่ประเมิน

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

จุดแข็ง
4) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (88.2)
5) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (88.1)
6) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (87.8)
7) ความเหมาะสมของราคา
สินค้าบริการ (87.8)
8) ความปลอดภัย (87.7)
9) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(87.4)
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 1) บริการ wifi / internet (77.8)
(88.2)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (87.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(86.4)
4) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (86.2)
5) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (85.0)
6) คุณภาพของอาหาร (85.0)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) การบริการ wifi / internet
(88.4)
(82.7)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(88.3)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (88.2)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-145

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศจีน)
ประเด็นที่ประเมิน

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ

จุดแข็ง
4) ความหลากหลาย (87.8)
5) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (87.8)
6) ความปลอดภัย (87.8)
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(86.7)
8) สภาพภายในสถานบริการ
(86.4)
1) ความสวยงาม (85.4)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
(85.2)
3) ความปลอดภัย (85.0)
4) ความหลากหลาย (84.7)
-

1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(87.6)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(87.6)
3) ความปลอดภัย (87.4)
4) จานวนสนามกอล์ฟที่
ให้บริการ (87.0)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (86.7)
6) ความสะดวกในการเข้าถึง
(85.4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

1) การบริการ wifi / internet
(79.5)

1) ความเป็นมิตร (82.8)
2) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(82.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.5)
4) ความซื่อสัตย์ (80.9)
-

หน้าที่ 3-146

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศจีน)
ประเด็นที่ประเมิน
11. ความปลอดภัย

12. บริษัทนาเที่ยว

13. รถโดยสารสาธารณะ

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

15. กิจกรรมผจญภัย

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
-

จุดแข็ง
1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(88.9)
2) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(85.2)
3) การติดตั้งกล้อง CCTV ใน
แหล่งท่องเที่ยว (84.5)
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.2)
2) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (79.8)
3) ความหลากหลาย (79.5)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (79.0)
1) ความสะอาด
และความสะดวกสบาย (86.3)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(86.0)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (85.8)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.7)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(85.0)
6) ความปลอดภัย (84.5)
1) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ 1) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(84.1)
(83.2)
2) ความสะดวกสบาย (82.5)
3) การสื่อสาร/ภาษา (81.8)
1) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.3)
2) ความน่าตื่นเต้น (82.2)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-147

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศจีน)
ประเด็นที่ประเมิน

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

จุดแข็ง

1) ความสวยงาม (84.4)

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.2)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.0)
5) ความปลอดภัย (81.8)
6) ความหลากหลาย (81.6)
7) ความสะดวกในการเข้าถึง (81.4)
1) ความหลากหลาย (83.6)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.4)
3) ความปลอดภัย (83.1)
4) การบริการ wifi / internet
(78.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.3)
2) ความสะอาด (82.2)
1) การให้ความช่วยเหลือ (82.9)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (82.1)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.9)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.8)

2.4 ประเทศอินเดีย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่ างนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ที่ สารวจทั้งสิ้ น
244 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 78.7 และร้อยละ 21.3 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้ อยละ 51.6) รองลงมาเป็ นกลุ่ มอายุ 35-44 ปี (ร้ อยละ 28.3)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่มวิ ชาชีพ (Professional) ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้อยละ 59.0)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.7) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่ วนสู งสุด (ร้อยละ 77.9) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 85.2) กิจกรรม 5 อั นดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุ ดในการท่องเที่ยวครั้ งนี้ ได้แก่
การท่องเที่ ยวทางทะเลและชายหาด (ร้ อ ยละ 88.5) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 81.1)
การรั บประทานอาหารไทย (ร้อยละ 55.3) การใช้ บริ การสปาและนวดแผนไทย (ร้ อยละ 52.5)
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ร้อยละ 50.8) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-148

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 85.4)
สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) และเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดั บที่ 4 ในประเทศที่นักท่องเที่ยวมี ความพึงพอใจโดยรวมสูงสุ ด
10 อันดับแรก
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การซื้ อสิ นค้ าและของที่ร ะลึ ก การใช้บ ริก ารสปาและนวดแผนไทย การท่อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เวศน์
และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีความพึงพอใจ
เพียงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น ยกเว้นการซื้อสินค้าและของที่ระลึกที่มีระดับความ
พึงพอใจอย่างมาก โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่ งสะท้อนในรูป
ของคะแนนความพึ ง พอใจต่ า เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาดมี จุ ด อ่ อ นในประเด็ น
ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet ในด้านการซื้อสินค้าและของที่ระลึก มีจุดอ่อน เช่น
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และบริการ wifi / internet เป็นต้น
สาหรับบริการอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของ
นักท่อ งเที่ ยวชาวอิน เดีย ซึ่งได้แก่ บริก ารตรวจคนเข้ าเมื อง สนามบิน บริษัท นาเที่ยว มัคคุ เทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่ องเที่ยวชาวอินเดียมีความพึง พอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึง พอใจ
ค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไ ขเพื่อให้สามารถสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-5
ตารางที่ 3.5-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศอินเดีย)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน
2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (88.7)
2) ความซื่อสัตย์ (87.4)
1) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(85.7)
2) ความปลอดภัย (85.7)
3) ป้ายบอกทาง (85.3)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.0)
5) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (84.6)
6) ความสะดวกสบาย (84.3)
1) ความสวยงาม (85.8)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

1)
1)
2)
3)
4)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.5)
ความเป็นมิตรของพนักงาน
(84.0)
มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(80.2)
การสื่อสาร/ภาษา (79.4)
บริการ wifi / internet (75.6)

1) ความปลอดภัย (83.7)

หน้าที่ 3-149

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศอินเดีย)
ประเด็นที่ประเมิน

4. สถานที่พักแรม

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

จุดแข็ง
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
(85.6)
3) ความหลากหลาย (84.6)
1) ความปลอดภัย (86.0)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (85.7)
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(85.2)
4) สภาพภายในสถานที่พัก
(85.1)
5) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.8)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.8)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.2)
1) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (89.5)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (89.0)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (86.3)
4) คุณภาพสินค้า (86.3)
5) ความปลอดภัย (86.1)
6) ความสะดวกในการหาซื้อ
(85.6)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.6)
8) ความเหมาะสมของราคา
สินค้าบริการ (84.4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
2) การบริการ wifi / internet
(80.4)
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.3)
2) บริการ wifi / internet (79.8)

1) การบริการ wifi / internet
(82.5)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.3)

หน้าที่ 3-150

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศอินเดีย)
ประเด็นที่ประเมิน
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

จุดแข็ง
-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(83.4)
สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (83.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.6)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.6)
บริการ wifi / internet (80.6)
คุณภาพของอาหาร (80.5)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.4)
ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (79.4)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(82.5)
ความหลากหลาย (82.5)
สภาพภายในสถานบริการ
(81.3)
ความปลอดภัย (81.2)
อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (80.7)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.7)
การบริการ wifi / internet
(79.5)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (79.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.9)
หน้าที่ 3-151

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศอินเดีย)
ประเด็นที่ประเมิน
8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

จุดแข็ง
-

1)
2)
3)
4)
5)

9. มัคคุเทศก์

-

1)
2)
3)
4)

10. สนามกอล์ฟ

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

11. ความปลอดภัย

1) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย 1)
(84.2)
2)

12. บริษัทนาเที่ยว
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

1)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความหลากหลาย (79.6)
ความปลอดภัย (79.3)
ความสวยงาม (79.0)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(78.2)
การบริการ wifi / internet
(74.7)
ความซื่อสัตย์ (78.3)
ความเป็นมิตร (78.1)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(76.0)
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(76.0)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.5)
ความปลอดภัย (83.5)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.5)
จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(80.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.0)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(77.7)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(82.7)
การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (82.5)
ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(79.4)
หน้าที่ 3-152

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศอินเดีย)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
2)
3)
4)

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

1)
2)
3)
4)

15. กิจกรรมผจญภัย

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.9)
ความหลากหลาย (75.4)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(74.9)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.4)
ความปลอดภัย (81.6)
ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (81.4)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.1)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(75.4)
ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(78.0)
ความสะดวกสบาย (76.6)
ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว (76.1)
การสื่อสาร/ภาษา (69.5)

1) ความน่าตื่นเต้น (83.8)
2) ความหลากหลาย (81.4)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
(79.1)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.6)
หน้าที่ 3-153

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศอินเดีย)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
5)
6)
7)

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

1)
2)
3)
4)
5)

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

1)
2)

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

1)
2)
3)
4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความปลอดภัย (78.2)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.1)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(75.7)
ความสวยงาม (77.9)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(76.3)
ความหลากหลาย (76.0)
ความปลอดภัย (74.8)
การบริการ wifi / internet
(74.3)
ความสะอาด (78.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(78.1)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(74.5)
การให้ความช่วยเหลือ (74.1)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(70.4)

หน้าที่ 3-154

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.5 ประเทศสหราชอาณาจักร
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรที่สารวจ
ทั้งสิ้น 350 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 51.4 และร้อยละ 48.6 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 49.1) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 27.7)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิ ชาชี พ (Professional) ในสั ดส่ วนสูง สุ ด (ร้ อยละ 41.1)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.0) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 62.6) มี วัตถุประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุ ดในสัดส่วนสู งสุ ด
(ร้อยละ 83.1) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ ยวเข้าร่วมสูง สุดในการท่องเที่ ยวครั้ง นี้ ได้แก่
การท่ องเที่ ยวทางทะเลและชายหาด (ร้ อยละ 87.7) การรั บประทานอาหารไทย (ร้ อยละ 85.7)
การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก (ร้ อยละ 64.3) การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ 66.9)
และการใช้ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 56.9) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักร มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ร้ อ ยละ 84.8) สู ง กว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป)
และเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 5 ในประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจโดยรวมสูงสุด 10 อันดับแรก
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด การรั บประทานอาหารไทย การท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์ การซื้อ สิ นค้ าและ
ของที่ระลึก และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
มีความพึ งพอใจเพี ยงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดั งกล่ าวข้ างต้ น ยกเว้ นการท่ องเที่ยวทางทะเล
และชายหาดที่ มีระดั บพึ งพอใจอย่างมาก โดยในแต่ล ะประเภทแหล่ ง ท่ องเที่ ยวหรื อบริก ารนั้น ยั ง
มีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
มีจุดอ่อนในประเด็น ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร
มีจุ ดอ่ อน เช่น สภาพภายในภัต ตาคาร/ร้า นอาหาร ประสิท ธิภ าพในการให้บ ริก าร การใช้ ภาษา
ในการสื่อสาร และบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึง
พอใจค่ อนข้ างต่ า โดยพบว่ า มีจุ ดอ่ อ นที่ จ าเป็ นต้ อ งได้ รับ การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อให้ สามารถสร้ า ง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-6

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-155

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสหราชอาณาจักร)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน
2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
4. สถานที่พักแรม

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (89.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (85.0)
1) ป้ายบอกทาง (86.0)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (87.5)
3) ความสะดวกสบาย (85.3)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(84.6)
5) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(86.9)
6) ความปลอดภัย (84.5)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (86.1)
2) ความหลากหลาย (87.6)
3) ความสวยงาม (88.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(85.0)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (87.5)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(89.0)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(84.9)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (86.0)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (83.5)
1) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(83.6)
2) การสื่อสาร/ภาษา (83.5)
3) บริการ wifi / internet (75.9)

1) ความปลอดภัย (82.7)
2) การบริการ wifi / internet
(75.8)
1) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(82.2)
2) สภาพภายในสถานที่พัก (79.5)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.5)
4) ความปลอดภัย (82.9)
5) บริการ wifi / internet (81.9)
1) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (83.0)
2) คุณภาพสินค้า (81.5)
3) ความสะดวกในการหาซื้อ (81.9)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.0)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.6)
6) ความปลอดภัย (79.2)
7) การบริการ wifi / internet
(75.2)
หน้าที่ 3-156
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ตารางที่ 3.5-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสหราชอาณาจักร)
ประเด็นที่ประเมิน
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
8) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (82.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1) สภาพภายในภัตตาคาร/
(85.2)
ร้านอาหาร (78.9)
2) ความหลากหลายของประเภท 2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.7)
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (86.3) 3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
3) คุณภาพของอาหาร (85.0)
(83.2)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
4) บริการ wifi / internet (80.6)
ค่าบริการ (85.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (85.3) 1) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
2) ความหลากหลาย (85.7)
ความสะดวก (83.8)
2) สภาพภายในสถานบริการ (82.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.6)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.0)
5) ความปลอดภัย (82.8)
6 การบริการ wifi / internet (78.1)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (80.9)
2) ความหลากหลาย (82.8)
3) ความสวยงาม (83.4)
4) ความปลอดภัย (80.3)
5) การบริการ wifi / internet
(71.2)
1) ความเป็นมิตร (72.1)
2) ความซื่อสัตย์ (69.3)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (69.9)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(72.3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (85.0) 1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(81.4)
(85.7)
2) ความปลอดภัย (78.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (85.7) 3) ความเหมาะสมของอัตรา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ตารางที่ 3.5-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสหราชอาณาจักร)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ค่าบริการ (67.1)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (77.7)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(78.1)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(76.4)
1) ความหลากหลาย (68.6)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (68.2)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (69.1)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (68.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.3)
2) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (76.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (73.8)
4) ความปลอดภัย (71.8)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(76.6)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.6)
1) ความสะดวกสบาย (80.1)
2) การสื่อสาร/ภาษา (76.8)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(80.4)
4) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(80.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (77.6)
2) ความหลากหลาย (79.2)
3) ความน่าตื่นเต้น (80.0)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (74.3)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.1)
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ตารางที่ 3.5-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสหราชอาณาจักร)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
6) ความปลอดภัย (74.5)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (77.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (72.9)
2) ความหลากหลาย (73.1)
3) ความสวยงาม (76.1)
4) ความปลอดภัย (73.4)
5) การบริการ wifi / internet
(66.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (69.5)
2) ความสะอาด (62.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (71.0)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(71.2)
3) การให้ความช่วยเหลือ (69.4)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (67.3)

2.6 ประเทศลาว
ข้ อมู ลทั่ ว ไปของกลุ่ มตั วอย่ าง กลุ่ มตั วอย่ างนั กท่ องเที่ ยวชาวลาวที่ ส ารวจทั้ ง สิ้ น
332 ตั ว อย่ า ง เป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย(ร้ อ ยละ 55.4 และร้ อ ยละ 44.6 ตามล าดั บ )
อยู่ ในช่ วงอายุ 25-34 ปี ในสั ดส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อยละ 40.7) รองลงมาเป็ นกลุ่ มอายุ 35-44 ปี
(ร้อยละ 32.5) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นเสมียนและพนักงานขาย (Clerical Salesman and
Commercial Personnel) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 22.9) จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
เป็ นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 59.0) และมี รายได้ ไ ม่เกิ น 40,000 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ/ปี ในสั ดส่วนสูง สุ ด
(ร้อยละ 92.7) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 38.9) กิจกรรม 5 อันดับ
แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ร่ ว มสู ง สุ ด ในการท่ อ งเที่ ย วครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
(ร้ อยละ 98.2) การรั บ ประทานอาหารไทย (ร้ อยละ 63.6) การใช้ ชี วิ ตยามค่ าคื น (ร้ อยละ 37.3)
การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 17.2) และการเข้ารักษาทางการแพทย์ (ร้อยละ 17.2)
(รายละเอียดตามภาคผนวก)
นั กท่ องเที่ ยวชาวลาวมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ พึ ง พอใจมาก (ร้ อยละ 83.6)
ต่ ากว่ าระดั บเป้ า หมาย คื อความพึ งพอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป) และเป็ น ประเทศที่
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 6 ในประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวม
สูงสุด 10 อันดับแรก
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวลาวเข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
การรับ ประทานอาหารไทย และการใช้บ ริก ารสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึ กษาพบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวลาวมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยัง มีจุดอ่ อนซึ่ง สะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่ า
เช่ น การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก มี จุ ด อ่ อ นในประเด็ น การบริ ก าร wifi / internet
ในด้ า นภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร มี จุ ด อ่ อ น เช่ น ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ความหลากหลาย
สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษา
ในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวชาวลาว ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน มัคคุเทศก์ บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น พบว่านักท่องเที่ยว
ชาวลาวมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามี
จุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-7
ตารางที่ 3.5-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศลาว)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน
2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (85.9)
2) ความซื่อสัตย์ (85.2)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (86.9)
1) ป้ายบอกทาง (80.5)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (83.2)
3) ความสะดวกสบาย (80.9)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(79.5)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(79.5)
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(80.9)
7) การสื่อสาร/ภาษา (81.8)
8) บริการ wifi / internet (72.3)
9) ความปลอดภัย (80.0)
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (87.0) 1) การบริการ wifi / internet
2) ความหลากหลาย (88.0)
(79.0)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-160

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศลาว)
ประเด็นที่ประเมิน
4. สถานที่พักแรม

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

จุดแข็ง
3) ความสวยงาม (88.0)
4) ความปลอดภัย (86.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1) ความหลากหลายของประเภท
(85.0)
สถานพักแรม (81.3)
2) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(80.1)
3) สภาพภายในสถานที่พัก (81.0)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.4)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.5)
6) ความปลอดภัย (81.0)
7) บริการ wifi / internet (77.4)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (79.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1) การบริการ wifi / internet
(85.8)
(80.8)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (86.2)
3) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (87.0)
4) คุณภาพสินค้า (86.3)
5) ความสะดวกในการหาซื้อ (86.9)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (85.8)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(86.0)
8) ความปลอดภัย (84.9)
9) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (85.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.3)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (81.5)
3) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (80.7)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-161

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศลาว)
ประเด็นที่ประเมิน

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ
11. ความปลอดภัย

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
4) คุณภาพของอาหาร (80.7)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.7)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.9)
7) บริการ wifi / internet (77.4)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (87.2) 1) การบริการ wifi / internet
2) ความหลากหลาย (86.8)
(81.2)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก (86.8)
4) สภาพภายในสถานบริการ (86.8)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (87.4)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.5)
7) ความปลอดภัย (86.2)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (86.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (93.1) 2) ความหลากหลาย (95.9)
3) ความสวยงาม (93.1)
4) ความปลอดภัย (95.2)
5) การบริการ wifi / internet
(91.7)
1) ความเป็นมิตร (70.0)
2) ความซื่อสัตย์ (66.7)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (70.0)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(70.0)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (79.2)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(81.2)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 3-162

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศลาว)
ประเด็นที่ประเมิน
12. บริษัทนาเที่ยว
13. รถโดยสารสาธารณะ

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

15. กิจกรรมผจญภัย

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(81.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.0)
2) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (79.9)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.4)
4) ความปลอดภัย (79.1)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.9)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.1)
1) ความสะดวกสบาย (78.5)
2) การสื่อสาร/ภาษา (80.2)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(78.1)
4) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(79.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (98.6) 2) ความหลากหลาย (98.6)
3) ความน่าตื่นเต้น (98.6)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (98.6)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(98.6)
6) ความปลอดภัย (98.6)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (98.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (68.8)
2) ความหลากหลาย (69.4)
3) ความสวยงาม (67.6)
4) ความปลอดภัย (68.8)
5) การบริการ wifi / internet
(65.3)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศลาว)
ประเด็นที่ประเมิน
17. ห้องน้าสาธารณะ

จุดแข็ง
-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (79.9)
2) ความสะอาด (77.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (72.3)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(73.8)
3) การให้ความช่วยเหลือ (70.0)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.0)

2.7 ประเทศเกาหลีใต้
ข้อมู ลทั่วไปของกลุ่มตั วอย่ าง กลุ่มตั วอย่ างนั กท่ องเที่ยวชาวเกาหลี ที่ สารวจทั้ งสิ้ น
124 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 54.0 และร้อยละ 46.0 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้ อยละ 55.6) รองลงมาเป็ นกลุ่ มอายุ 15-24 ปี (ร้ อยละ 21.8)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่มวิ ชาชีพ (Professional) ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้อยละ 29.0)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.3) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่ วนสู งสุด (ร้อยละ 49.2) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 89.5) กิ จกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ ยวเข้าร่ วมสูงสุ ดในการท่องเที่ ยวครั้ ง นี้ ได้แก่
การซื้ อสินค้ าและของที่ระลึ ก (ร้อยละ 79.8) การใช้ บริ การสปาและนวดแผนไทย (ร้ อยละ 65.3)
การท่ อ งเที่ ยวทางทะเลและชายหาด (ร้ อ ยละ 62.9) การรั บประทานอาหารไทย (ร้ อยละ 62.1)
และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 39.5) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 82.6)
ต่ ากว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป) และเป็ น ประเทศ
ที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 7 ในประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
โดยรวมสูงสุด 10 อันดับแรก
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ใต้ เข้าร่วมที่สาคั ญ ได้แก่ การท่อ งเที่ยวทางทะเล
และชายหาด การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ระลึก และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยว
ชา ว เก า หลี ใ ต้ ม ี ค ว าม พึ ง พ อ ใ จเ พี ย ง ร ะ ดั บ พึ ง พ อ ใ จม า ก ต่ อ บ ริ ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น
ยกเว้นบริการสปาและนวดแผนไทยที่มีระดับพึงพอใจอย่างมาก โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยว
หรือบริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาดมีจุ ดอ่ อนในประเด็ น ความสะดวกในการเข้ าถึ ง ความหลากหลาย ความปลอดภั ย
และการบริการ wifi / internet ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีจุดอ่อน เช่น ความสะดวกในการ
เข้าถึง ความหลากหลาย สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร ประสิทธิภาพใน
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ เป็นต้น
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความ
พึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง สนามบิ น
บริ ษั ท น าเที่ ย ว มั ค คุ เ ทศก์ บริก ารรถโดยสารสาธารณะ ห้อ งน้ าสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น พบว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มีความพึงพอใจระดับ
มากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึง พอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้อง
ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้
โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-8
ตารางที่ 3.5-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศเกาหลีใต้)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (86.1)

2. สนามบิน

1) ป้ายบอกทาง (85.5)

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

1) ความสวยงาม (84.7)
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(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (82.6)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.5)
1) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (83.1)
2) ความสะดวกสบาย (83.1)
3) ความปลอดภัย (83.7)
4) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(82.1)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.5)
6) การสื่อสาร/ภาษา (79.5)
7) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(78.9)
8) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(78.9)
9) บริการ wifi / internet (64.1)
2) ความหลากหลาย (80.0)
3) ความปลอดภัย (79.8)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (79.3)
5) การบริการ wifi / internet
(68.0)
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ตารางที่ 3.5-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศเกาหลีใต้)
ประเด็นที่ประเมิน
4. สถานที่พักแรม

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ความปลอดภัย (83.9)
บริการ (85.0)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
2) ความหลากหลายของประเภท
ค่าบริการ (82.9)
สถานพักแรม (84.1)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.5)
4) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(80.0)
5) สภาพภายในสถานที่พัก (79.8)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.7)
7) บริการ wifi / internet (74.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) คุณภาพสินค้า (83.5)
บริการ (87.2)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
2) ความหลากหลายของประเภท
(82.7)
สินค้า (86.2)
3) ความสะดวกในการหาซื้อ (82.2)
3) ความหลากหลายของประเภท 4) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
ร้านค้า (84.7)
บริการ (81.3)
4) ความปลอดภัย (84.2)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.0)
6) การบริการ wifi / internet
(73.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(82.7)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (79.3)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.0)
4) คุณภาพของอาหาร (78.4)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (77.5)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.2)
7) สภาพภายในภัตตาคาร/
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ตารางที่ 3.5-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศเกาหลีใต้)
ประเด็นที่ประเมิน

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ
11. ความปลอดภัย

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ร้านอาหาร (75.9)
8) บริการ wifi / internet (64.3)
1) สภาพภายในสถานบริการ (83.3)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.1)
3) การบริการ wifi / internet
(72.5)

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(89.0)
2) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (88.7)
3) ความปลอดภัย (86.8)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(86.0)
5) ความหลากหลาย (85.8)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(85.8)
1) ความสวยงาม (81.4)
2) ความหลากหลาย (80.5)
3) ความปลอดภัย (77.9)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (77.4)
5) การบริการ wifi / internet
(68.4)
1) ความเป็นมิตร (72.7)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (71.7)
3) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(71.2)
4) ความซื่อสัตย์ (69.8)
1) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(79.2)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(77.5)
3) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (77.2)
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ตารางที่ 3.5-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศเกาหลีใต้)
ประเด็นที่ประเมิน
12. บริษัทนาเที่ยว

จุดแข็ง
-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (69.5)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (66.3)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (66.3)
4) ความหลากหลาย (64.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(77.9)
2) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (73.7)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(73.7)
4) ความปลอดภัย (73.0)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (72.4)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (70.4)
1) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(80.2)
2) ความสะดวกสบาย (78.7)
3) การสื่อสาร/ภาษา (76.6)
4) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(76.6)
1) ความน่าตื่นเต้น (76.7)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (75.1)
3) ความหลากหลาย (73.6)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(72.4)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (71.5)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (70.8)
7) ความปลอดภัย (70.2)
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ตารางที่ 3.5-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศเกาหลีใต้)
ประเด็นที่ประเมิน
16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

จุดแข็ง
-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความสวยงาม (72.5)
2) ความปลอดภัย (67.9)
3) ความหลากหลาย (67.2)
4) การบริการ wifi / internet
(65.9)
5) ความสะดวกในการเข้าถึง (64.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (69.7)
2) ความสะอาด (66.3)
1) การให้ความช่วยเหลือ (74.7)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (74.4)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(73.5)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (73.1)

2.8 ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมู ลทั่ วไปของกลุ่ มตั วอย่ าง กลุ่มตั วอย่ างนักท่ องเที่ ยวชาวญี่ปุ่ น ที่ สารวจทั้ ง สิ้ น
216 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 66.2 และร้อยละ 33.8 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 37.5) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 21.8) ประกอบอาชีพ
หลากหลาย โดยเป็นเด็กและนักเรียน (Student and Children) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 19.9)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.9) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 59.3) มี วัตถุประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุ ดในสัดส่วนสู งสุ ด
(ร้ อ ยละ 83.3) 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 ว
ครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 69.0) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 57.9)
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 57.4) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 50.0)
และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 41.2) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึง พอใจมาก (ร้อยละ 79.5)
ต่ ากว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป) และเป็ น ประเทศ
ที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 8 ในประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวม
สูงสุด 10 อันดับแรก
กิจกรรมที่นักท่ องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เข้าร่วมที่ สาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด การซื้ อ สิ น ค้า และของที่ ร ะลึ ก การใช้ บ ริ ก ารสปาและ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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นวดแผนไทย และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมี
ความพึงพอใจเพียงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยว
หรื อ บริ ก ารนั้ น ยั ง มี จุ ด อ่ อ นซึ่ ง สะท้ อ นในรู ป ของคะแนนความพึ ง พอใจต่ า เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางทะเลและชายหาดมี จุ ด อ่ อ นในประเด็ น ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ความหลากหลาย
ความสวยงาม ความปลอดภัย และการบริ การ wifi / internet ในด้านภัตตาคาร/ร้า นอาหาร
มีจุดอ่อน เช่น ความสะดวกในการเข้า ถึง ความหลากหลาย สภาพภายในภัต ตาคาร/ร้ านอาหาร
คุณภาพของอาหาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet
และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่ านั กท่อ งเที่ย วชาวญี่ ปุ่ น มีความพึง พอใจระดับ มากเท่านั้ น และระดับ คะแนนความพึ ง พอใจ
ค่อ นข้ า งต่ า โดยพบว่า มี จุด อ่ อนที่จ าเป็ น ต้อ งได้ รั บการปรั บปรุ ง แก้ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้า งความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-9
ตารางที่ 3.5-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศญี่ปุ่น)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (85.8)

2. สนามบิน

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (81.3)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.0)
1) ป้ายบอกทาง (78.9)
2) ความปลอดภัย (78.6)
3) ความสะดวกสบาย (76.8)
4) การสื่อสาร/ภาษา (76.1)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(76.0)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.8)
7) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (75.5)
8) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(75.3)
9) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(74.9)
10) บริการ wifi / internet (67.2)
หน้าที่ 3-170

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศญี่ปุ่น)
ประเด็นที่ประเมิน
3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

จุดแข็ง
-

4. สถานที่พักแรม

-

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความปลอดภัย (77.4)
2) ความสวยงาม (76.9)
3) ความหลากหลาย (75.3)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (75.0)
5) การบริการ wifi / internet
(69.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(79.7)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (79.0)
3) ความปลอดภัย (77.3)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.7)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.6)
6) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(76.2)
7) บริการ wifi / internet (75.0)
8) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.9)
9) สภาพภายในสถานที่พัก (73.9)
1) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (76.0)
2) ความปลอดภัย (75.1)
3) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(74.9)
4) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (74.5)
5) ความสะดวกในการหาซื้อ (73.5)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (72.9)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
หน้าที่ 3-171

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศญี่ปุ่น)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

-

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปาและ
นวดแผนไทย)

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
(72.9)
8) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (72.3)
9) คุณภาพสินค้า (72.0)
10) การบริการ wifi / internet
(68.0)
1) คุณภาพของอาหาร (80.6)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (78.6)
3) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(77.6)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.5)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.5)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.9)
7) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (73.7)
8) บริการ wifi / internet (69.0)
1) ความหลากหลาย (78.6)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (78.5)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.5)
4) สภาพภายในสถานบริการ (77.6)
5) ความปลอดภัย (77.3)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.6)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.7)
8) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (75.6)
หน้าที่ 3-172

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศญี่ปุ่น)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

1) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(86.7)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
9) การบริการ wifi / internet
(70.4)
1) ความสวยงาม (77.7)
2) ความหลากหลาย (77.6)
3) ความปลอดภัย (76.2)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (74.7)
5) การบริการ wifi / internet
(69.1)
1) ความซื่อสัตย์ (72.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (70.4)
3) ความเป็นมิตร (69.8)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(69.8)
1) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (70.0)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(68.8)
3) ความปลอดภัย (68.8)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (68.2)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (68.2)
6) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(67.6)
1) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(73.7)
2) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (73.2)
3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(73.2)
1) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.7)
หน้าที่ 3-173

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศญี่ปุ่น)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.0)
3) ความหลากหลาย (80.7)
1) ความปลอดภัย (71.5)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (71.5)
3) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(70.8)ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (70.5)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (69.7)
5) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (67.8)
1) ความสะดวกสบาย (69.5)
2) การสื่อสาร/ภาษา (69.2)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(67.3)
4) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(65.5)
1) ความปลอดภัย (66.6)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (66.1)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(65.8)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (65.5)
5) ความหลากหลาย (65.3)
6) ความน่าตื่นเต้น (63.9)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (63.4)
1) ความสวยงาม (68.6)
2) ความปลอดภัย (68.6)
3) ความหลากหลาย (65.9)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (65.7)
หน้าที่ 3-174

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศญี่ปุ่น)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
5) การบริการ wifi / internet
(62.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (67.9)
2) ความสะอาด (64.4)
1) การให้ความช่วยเหลือ (64.8)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (64.8)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (63.0)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(63.0)

2.9 ประเทศสิงคโปร์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ที่สารวจทั้งสิ้น
123 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 57.7 และร้อยละ 42.3 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด (ร้ อยละ 47.2) รองลงมาเป็ นกลุ่ มอายุ 35-44 ปี (ร้ อยละ 23.6)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิ ชาชี พ (Professional) ในสั ดส่ วนสูง สุ ด (ร้ อยละ 43.9)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.0) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 60.1) มี วัตถุประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุ ดในสัดส่วนสู งสุ ด
(ร้อยละ 78.0) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ ยวเข้าร่วมสูง สุดในการท่องเที่ ยวครั้ง นี้ ได้แก่
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 69.1) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 65.0) การ
รับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 64.2) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 46.3) และการใช้
ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 41.5) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 76.3)
ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) คะแนนความพึง พอใจ
ค่อนข้ างต่ า และเป็นประเทศที่ นักท่ องเที่ ยวมี ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ ในอั นดับที่ 9 ในประเทศ
ที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด 10 อันดับแรก
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์มีความพึง
พอใจเพียงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่ง ท่องเที่ยวหรื อ
บริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายหาดมี จุ ด อ่ อ นในประเด็ น ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ความหลากหลาย ความสวยงาม
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-175

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีจุดอ่อน เช่น ความ
สะดวกในการเข้ าถึง ความหลากหลาย สภาพภายในภัต ตาคาร/ร้า นอาหาร คุ ณภาพของอาหาร
ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ซึ่งได้ แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน มัคคุเทศก์ บริการรถ
โดยสารสาธารณะ ห้ อ งน้ าสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ การนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และความปลอดภั ย นั้ น พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์มีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้าง
ต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึง พอใจแก่
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-10
ตารางที่ 3.5-10 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสิงคโปร์)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความเป็นมิตร (81.7)
1. ประชาชน
2) ความซื่อสัตย์ (74.7)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(74.5)
1) ป้ายบอกทาง (80.8)
2. สนามบิน
2) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(80.8)
3) ความปลอดภัย (79.2)
4) ความสะดวกสบาย (78.3)
5) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (78.0)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.3)
7) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(76.3)
8) การสื่อสาร/ภาษา (76.2)
9) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(75.5)
10) บริการ wifi / internet (71.2)
1) ความสวยงาม (79.1)
3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-176

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-10 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสิงคโปร์)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
2)
3)
4)
5)

4. สถานที่พักแรม

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

-

9)
1)
2)
3)
4)
5)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความหลากหลาย (78.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(77.3)
ความปลอดภัย (74.9)
การบริการ wifi / internet
(68.4)
ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (80.3)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.2)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.0)
ความปลอดภัย (79.7)
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(77.2)
บริการ wifi / internet (76.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.5)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(75.0)
สภาพภายในสถานที่พัก (74.9)
ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (82.2)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.4)
ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (78.7)
ความสะดวกในการหาซื้อ (78.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.3)
หน้าที่ 3-177

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-10 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสิงคโปร์)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

-

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปาและ
นวดแผนไทย)

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
6) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (74.8)
7) คุณภาพสินค้า (74.4)
8) ความปลอดภัย (73.2)
9) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(71.4)
10) การบริการ wifi / internet
(68.7)
1) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (81.8)
2) คุณภาพของอาหาร (80.7)
3) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.5)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.7)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.0)
6) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (76.9)
7) บริการ wifi / internet (75.0)
8) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (73.7)
1) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.4)
2) ความปลอดภัย (77.6)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
(77.1)
4) ความหลากหลาย (76.3)
5) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (75.0)
หน้าที่ 3-178

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-10 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสิงคโปร์)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
6)
7)
8)
9)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

1)
2)
3)
4)
5)

9. มัคคุเทศก์

-

1)
2)
3)
4)

10. สนามกอล์ฟ
11. ความปลอดภัย

-

1)
2)
3)

12. บริษัทนาเที่ยว
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

1)
2)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(73.7)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(73.4)
สภาพภายในสถานบริการ
(72.6)
การบริการ wifi / internet
(71.8)
ความหลากหลาย (75.7)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(72.6)
ความสวยงาม (72.6)
ความปลอดภัย (69.7)
การบริการ wifi / internet
(62.9)
ความซื่อสัตย์ (71.3)
ความเป็นมิตร (70.9)
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(69.1)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(66.1)
การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (73.0)
การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(71.8)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(71.7)
ความหลากหลาย (56.7)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
หน้าที่ 3-179

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-10 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสิงคโปร์)
ประเด็นที่ประเมิน

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

จุดแข็ง
3)
4)

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

--

1)
2)
3)

15. กิจกรรมผจญภัย

-

4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(56.7)
ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(56.7)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (53.3)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(75.4)
ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (72.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(72.0)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (72.0)
ความปลอดภัย (69.4)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(67.0)
ความสะดวกสบาย (74.3)
ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(73.5)
ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว (71.4)
การสื่อสาร/ภาษา (69.3)
ความน่าตื่นเต้น (69.8)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (68.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(65.6)
ความหลากหลาย (64.7)
ความปลอดภัย (64.7)
ความสะดวกในการเข้าถึง
หน้าที่ 3-180

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-10 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศสิงคโปร์)
ประเด็นที่ประเมิน

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

จุดแข็ง
7)

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

1)
2)
3)
4)
5)

17. ห้องน้าสาธารณะ

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

1)

-

2)
1)
2)
3)
4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(63.3)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(59.1)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(73.5)
ความสวยงาม (73.5)
ความหลากหลาย (72.0)
ความปลอดภัย (59.5)
การบริการ wifi / internet
(55.0)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(69.6)
ความสะอาด (65.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง
(74.4)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(71.8)
การให้ความช่วยเหลือ (70.6)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(70.6)

หน้าที่ 3-181

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.10 ประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่สารวจทั้งสิ้น
616 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 59.4 และร้อยละ 40.6 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้ อยละ 43.7) รองลงมาเป็ นกลุ่ มอายุ 35.44 ปี (ร้ อยละ 26.6)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่มวิ ชาชีพ (Professional) ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้อยละ 27.4)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.4) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่ วนสู งสุด (ร้อยละ 77.0) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 78.9) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การซื้อ
สินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 87.2) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 81.5) การท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายหาด (ร้อยละ 47.6) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 45.9) และการใช้ชีวิต
ยามค่าคืน (ร้อยละ 44.8) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 69.1)
ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) คะแนนความพึง พอใจ
ค่อนข้างต่า และเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 10 ในประเทศ
ที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด 10 อันดับแรก
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
และการท่องเที่ ยวเชิ ง นิเ วศน์ นั้น จากการศึ กษาพบว่ านั กท่ องเที่ยวชาวมาเลเซี ย มีความพึ งพอใจ
เพียงระดับพึงพอใจปานกลางถึงมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่ง ท่องเที่ยว
หรือบริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่า เช่น แหล่ง ท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายหาดมีจุดอ่อนในประเด็น ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย ความสวยงาม
ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet ในด้ านภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีจุด อ่อน เช่ น
ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร
ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ เป็นต้น
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ มสร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริ การรถโดยสารสาธารณะ ห้ องน้ าสาธารณะ ศู นย์ บริ การนั กท่องเที่ ยว และความปลอดภั ย นั้ น
พบว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีความพึงพอใจระดับพึงพอใจปานกลางถึงมากเท่านั้น และระดับคะแนน
ความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.5-11

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-182

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-11 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศมาเลเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

-

2. สนามบิน

-

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

-

4. สถานที่พักแรม

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความเป็นมิตร (75.3)
2) ความซื่อสัตย์ (72.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (70.6)
1) ป้ายบอกทาง (74.1)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (74.0)
3) ความสะดวกสบาย (75.5)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(73.1)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(73.1)
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(75.4)
7) การสื่อสาร/ภาษา (72.6)
8) บริการ wifi / internet (69.9)
9) ความปลอดภัย (71.9)
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(70.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (65.7)
2) ความหลากหลาย (63.5)
3) ความสวยงาม (66.6)
4) ความปลอดภัย (66.1)
5) การบริการ wifi / internet
(61.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(75.4)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (75.5)
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(73.4)
4) สภาพภายในสถานที่พัก (71.9)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (70.8)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(70.6)
หน้าที่ 3-183

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-11 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศมาเลเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

-

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
7) ความปลอดภัย (74.1)
8) บริการ wifi / internet (72.7)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (73.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(77.7)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (78.0)
3) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (74.5)
4) คุณภาพสินค้า (73.7)
5) ความสะดวกในการหาซื้อ (72.6)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (67.8)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(69.6)
8) ความปลอดภัย (68.6)
9) การบริการ wifi / internet
(66.5)
10) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (69.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(74.2)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (74.0)
3) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (73.6)
4) คุณภาพของอาหาร (75.6)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (73.9)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.8)
7) บริการ wifi / internet (72.0)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (74.3)

หน้าที่ 3-184

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-11 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศมาเลเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน
7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

จุดแข็ง
-

8. แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

-

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (70.9)
2) ความหลากหลาย (70.5)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก (69.9)
4) สภาพภายในสถานบริการ (68.0)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (68.2)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(68.4)
7) ความปลอดภัย (70.3)
8) การบริการ wifi / internet
(69.6)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (69.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (74.8)
2) ความหลากหลาย (76.2)
3) ความสวยงาม (75.0)
4) ความปลอดภัย (73.4)
5) การบริการ wifi / internet
(69.0)
1) ความเป็นมิตร (71.8)
2) ความซื่อสัตย์ (71.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (70.2)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(71.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (61.6)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(62.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (63.2)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(60.5)
5) ความปลอดภัย (60.5)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (59.5)

หน้าที่ 3-185

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-11 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศมาเลเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน
11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (66.4)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(66.3)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(66.4)
1) ความหลากหลาย (61.3)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (61.2)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(61.3)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (60.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(69.5)
2) ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (66.2)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (64.2)
4) ความปลอดภัย (65.6)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(65.8)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (66.4)
1) ความสะดวกสบาย (67.9)
2) การสื่อสาร/ภาษา (65.6)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(66.0)
4) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(65.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (74.0)
2) ความหลากหลาย (74.0)
3) ความน่าตื่นเต้น (73.0)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (71.8)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.8)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.5-11 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ประเทศมาเลเซีย)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
6) ความปลอดภัย (74.2)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (73.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (73.8)
2) ความหลากหลาย (70.8)
3) ความสวยงาม (71.0)
4) ความปลอดภัย (70.2)
5) การบริการ wifi / internet
(67.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (66.0)
2) ความสะอาด (64.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (63.7)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(64.9)
3) การให้ความช่วยเหลือ (63.1)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (62.6)

หน้าที่ 3-187

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.6
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 8 ภูมิภาค
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยว
จากสถิ ติ นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ข องกรมการท่ องเที่ ยวในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก ยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา
โอเชี ยเนี ย ตะวั นออกกลาง และแอฟริ กา ซึ่ ง จากการประเมิ นความพึ ง พอใจ พบว่ า มี 3 ภู มิ ภาค
ที่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ โอเชียเนีย เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เป็ นภู มิ ภ าคที่ เ ป็ น ตลาดหลั ก ด้ า นการท่ อ งเที่ ยว มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาด (Market Share)
ค่อนข้างน้อย นอกนั้นมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของทั้งประเทศ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.0) พบว่า มี 6 ภูมิภาคที่มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย
ของประเทศยกเว้นภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกซึ่งเป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุด
โดยภูมิภาคอาเซียนมีคะแนนความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศค่อนข้างมาก (แผนภูมิที่ 3.6-1)
โดยส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากคะแนนความพึ ง พอใจของประเทศที่ เ ป็ น ตลาดหลั ก ในภู มิ ภ าคนี้
ได้แก่ มาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีคะแนนความพึงพอใจในทุกประเด็นที่ประเมินค่อนข้างต่า จึงจาเป็นต้องมี
การศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้ให้มากขึ้น
แผนภูมิที่ 3.6-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว

ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ใน 8 ประเทศที่เป็นตลาดหลัก
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก

82.9%
74.9%
79.9%
82.5%
82.9%
83.6%
85.0%
85.9%
88.1%

ภาพรวม
ASEAN
East Asia
America
Europe
Africa
Middle East
South Asia
Oceania
0.0%
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ประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรกของแต่ ล ะภู มิ ภ าค (แผนภู มิ ที่ 3.6-2)
พบว่า เกือบทุกภูมิภาคยกเว้นตะตกวันออกกลาง “ประชาชน” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึง
พอใจสูงสุด สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศแสดงให้เห็นว่า “ประชาชน” เป็นจุดแข็งของประเทศไทย
จ าเป็ น ต้ อ งรั ก ษาความโดดเด่ น นี้ ไ ว้ ในขณะที่ ป ระเด็ น อื่ น ๆ ที่ มี ค ะแนนสู ด สุ ด 5 อั น ดั บ แรก
ของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน เช่น แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดสามารถสร้างความพึงพอใจสูง
ติด 1 ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง ยุโรป โอเชียเนีย และแอฟริกา ส่วนแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้มาก
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 มีถึง 6 ภูมิภาคที่มีคะแนนความพึงพอใจสูง
ติด 1 ใน 5 ยกเว้นยุโรปและแอฟริกา แสดงให้เห็นว่าการซื้อสินค้าและของที่ระลึกสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประเทศไทยได้
ในด้ า นสถานที่ พั ก แรม พบว่ า มี ถึ ง 7 ภู มิ ภ าคที่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจสู ง ติ ด 1 ใน 5
ยกเว้นตะวันออกกลาง แสดงให้เห็นว่าสถานที่พักแรมต่างๆ มีความพร้อมในการให้บริการ
สาหรั บบริก ารเชิง สุข ภาพซึ่ง เป็ นบริก ารเป้า หมายที่ จะส่ง เสริ มและพัฒ นาตามที่ก าหนด
ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 นั้น มี 3 ภูมิภาคที่มีคะแนนความพึง พอใจสูง
ติด 1 ใน 5 ได้แก่ อาเซียน เอเชียตะวันออก และตะวันออกกลาง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-189

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

แผนภูมิที่ 3.6-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้าที่ 3-190

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค (แผนภูมิที่ 3.6-3)
พบว่า “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ “มัคคุเทศก์” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจ
ต่าสุดของทุกภูมิภาคและสอดคล้องกับภาพรวมประเทศ แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 ประเด็นเป็นจุดอ่อน
ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
“ห้ อ งน้ าสาธารณะ ” ก็ เ ป็ น 1 ใน 5 ประเด็ น ที่ มี ค ะแนนความ พึ ง พอใจต่ าสุ ด
โดยพบใน 6 ภูมิภาคยกเว้น อาเซียนและเอเชียใต้ เนื่องจากมีน้อย หายาก และสกปรก
ในด้าน “แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” ยังพบว่า เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจ
ต่าสุด โดยพบใน 5 ภูมิภาค ยกเว้นตะวันออกกลาง อเมริกา และแอฟริกา
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ส ามารถเพิ่ ม ความพึ ง พอใจกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ในแต่ละภูมิภาค นั้น จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่มีผลต่อความพึงพอใจรวม
ของแต่ละประเด็นบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในแต่ละประเด็นหลักที่ประเมิน
มีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการ
ให้ บริ การ ซึ่งหากพิ จารณาตามยุ ทธศาสตร์ การท่ องเที่ ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่ ง มี วิสั ยทั ศน์
“วางฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลย
ภาพและยั่งยืน” แล้ว ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่
“ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าว
มาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมา ก็ถือว่าบริการ
นั้นยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น
“ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้
รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.6-1
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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. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

















13. รถโดยสารสาธารณะ

















14. ห้องน้าสาธารณะ

















บริการด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ  หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
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2. ความพึงพอใจของแต่ละภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
2.1 ภูมิภาคโอเชียเนีย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียที่สารวจ
ทั้งสิ้น 373 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 50.4 และร้อยละ 49.6 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 34.6) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 45-54 ปี (ร้อยละ
20.9) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 37.5)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.8) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่ วนสู งสุด (ร้อยละ 41.3) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุ ด
(ร้ อ ยละ 85.8) กิ จ กรรม 5 อั น ดั บแรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ร่ ว มสู ง สุ ด ในการท่ อ งเที่ ยวครั้ ง นี้
ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 84.5) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 78.6)
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 66.2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ร้อยละ 47.7) และ การใช้ชีวิต
ยามค่าคืน (ร้อยละ 47.2) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ร้ อ ยละ 88.1) สู ง กว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป)
และมีความพึงพอใจสูงสุดใน 8 ภูมิภาคที่ศึกษาในครั้งนี้
กิจกรรมที่นั กท่ องเที่ยวจากโอเชี ยเนียเข้าร่วมที่ส าคัญ ได้แก่ การท่ องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด การรั บประทานอาหารไทย การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ระลึ ก กิ จ กรรมผจญภั ย
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจากโอเซียเนียมีความพึงพอใจเพียง
ระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยัง
มีจุดอ่อนซึ่ งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
มีจุดอ่อนในประเด็น ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร
มีจุดอ่อน เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลกหลาย สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพ
ของอาหาร ประสิ ทธิ ภาพในการให้ บริ การ การใช้ ภาษาในการสื่ อสาร บริ การ wifi / internet
และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวจากโอเซียเนีย ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน มัคคุเทศก์ บริการรถ
โดยสารสาธารณะ ห้ อ งน้ าสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และความปลอดภั ย นั้ น
พบว่านักท่องเที่ยวจากโอเซียเนียมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึงพอใจ
ค่อ นข้ า งต่ า โดยพบว่า มี จุด อ่ อนที่จ าเป็ น ต้อ งได้ รั บการปรั บปรุ ง แก้ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้า งความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.6-2

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ตารางที่ 3.6-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคโอเชียเนีย)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

1)

2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

4. สถานที่พักแรม

1)
2)
3)
4)
5)
6)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ความเป็นมิตร (89.9)
1) ความซื่อสัตย์ (83.7)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.6)
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.7)
2) ความสะดวกสบาย (83.6)
3) ความปลอดภัย (83.5)
4) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (83.3)
5) ป้ายบอกทาง (83.1)
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(82.8)
7) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(82.2)
8) การสื่อสาร/ภาษา (81.0)
9) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(80.1)
10) บริการ wifi / internet (76.4)
1) ความหลากหลาย (83.6)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.5)
3) ความสวยงาม (83.5)
4) ความปลอดภัย (81.7)
5) การบริการ wifi / internet
(75.0)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1) สภาพภายในสถานที่พัก (83.9)
(86.3)
2) บริการ wifi / internet (83.2)
ความปลอดภัย (85.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.8)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.7)
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(85.4)
ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (85.2)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.8)
หน้าที่ 3-196
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ตารางที่ 3.6-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคโอเชียเนีย)
ประเด็นที่ประเมิน

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

จุดแข็ง
7) ความพึงพอใจโดยรวม (84.6)
5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก 1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(86.2)
(82.3)
2) ความหลากหลายของประเภท
2) ความสะดวกในการหาซื้อ (81.6)
ร้านค้า (84.9)
3) ความปลอดภัย (81.6)
4) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (81.2)
5) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (80.2)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.9)
7) คุณภาพสินค้า (79.7)
8) การบริการ wifi / internet
(78.2)
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
1) ความหลากหลายของประเภท
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (86.3)
(84.0)
2) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 2) ความเหมาะสมของอัตรา
(84.5)
ค่าบริการ (83.2)
3) คุณภาพของอาหาร (84.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.8)
4) บริการ wifi / internet (80.2)
5) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (79.5)
7. บริการเชิงสุขภาพ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (84.1) 1) ความเหมาะสมของอัตรา
(สปาและนวดแผนไทย)
2) ความหลากหลาย (84.1)
ค่าบริการ (83.1)
2) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก (82.5)
3) ความปลอดภัย (82.3)
4) สภาพภายในสถานบริการ (80.5)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.4)
6) การบริการ wifi / internet
(78.2)
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.5)
8. แหล่งท่องเที่ยวทาง
1) ความสวยงาม (83.2)
ประวัติศาสตร์
2) ความหลากหลาย (82.1)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
3)
4)
5)

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

11. ความปลอดภัย

1)
2)
3)

12. บริษัทนาเที่ยว

1) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.0)

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความสะดวกในการเข้าถึง (81.9)
ความปลอดภัย (80.6)
การบริการ wifi / internet
(77.2)
ความเป็นมิตร (81.1)
ความซื่อสัตย์ (81.0)
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(79.5)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.9)
ความสะดวกในการเข้าถึง (80.0)
จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(80.0)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.0)
ความปลอดภัย (80.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.9)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.9)
การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (82.6)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(82.4)
การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(80.7)
ความหลากหลาย (83.1)
ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (82.2)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.6)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(82.2)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.0)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (81.4)
ความปลอดภัย (79.7)
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ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
5)

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

6)
1)
2)
3)

15. กิจกรรมผจญภัย

-

4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

7)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
1)
2)
3)
4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (78.9)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.0)
ความสะดวกสบาย (77.0)
ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(76.9)
ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(76.7)
การสื่อสาร/ภาษา (73.2)
ความน่าตื่นเต้น (80.6)
ความสะดวกในการเข้าถึง (80.2)
ความหลากหลาย (80.2)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.9)
ความปลอดภัย (78.9)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.4)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.2)
ความสวยงาม (82.6)
ความหลากหลาย (80.6)
ความสะดวกในการเข้าถึง (80.2)
ความปลอดภัย (79.0)
การบริการ wifi / internet
(75.3)
ความสะดวกในการเข้าถึง (74.3)
ความสะอาด (69.8)
ความสะดวกในการเข้าถึง (77.8)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.8)
การให้ความช่วยเหลือ (76.1)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.1)
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2.2 ภูมิภาคเอเชียใต้
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้ ที่สารวจ
ทั้งสิ้น 295 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 78.0 และร้อยละ 22.0 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 51.5) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ
26.1) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 59.7)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.8) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่ วนสู งสุด (ร้อยละ 75.9) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 85.4) กิจกรรม 5 อั นดับแรกที่นักท่ องเที่ยวเข้าร่ วมสู งสุดในการท่องเที่ ยวครั้ งนี้ ได้แก่
การท่องเที่ ยวทางทะเลและชายหาด (ร้ อยละ 87.8) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 81.4)
การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 55.6) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ร้อยละ 50.8) และ การใช้ชีวิตยาม
ค่าคืน (ร้อยละ 50.5) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติที่ มาจากภูมิ ภาคเอเชียใต้ มีความพึ งพอใจโดยรวมในระดั บ
พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 85.9) สู ง กว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก
(ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) และมีความพึงพอใจอันดับ 2 ใน 8 ภูมิภาคที่ศึกษาในครั้งนี้
กิจกรรมที่นั กท่องเที่ยวจากเอเชีย ใต้ เข้ าร่วมที่สาคั ญ ได้ แก่ การท่อ งเที่ย วทางทะเล
และชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้มีความ
พึ ง พอใจเพี ยงระดั บพึ งพอใจมากต่ อบริ การดั ง กล่ าวข้ า งต้ น ยกเว้ นการซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก
ที่มีระดับความพึงพอใจอย่างมาก โดยในแต่ละประเภทแหล่ง ท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยัง มีจุดอ่อน
ซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดมีจุดอ่อน
ในประเด็น ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีจุดอ่อน
เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของ
อาหาร ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร บริ ก าร wifi / internet
และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ 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
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากเอเซี ย ใต้ ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง บริ ษั ท น าเที่ ย ว มั ค คุ เ ทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้มีความพึง พอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึง พอใจ
ค่ อ นข้ า งต่ า โดยพบว่ า มี 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 ง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.6-3

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ตารางที่ 3.6-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียใต้)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน
2. สนามบิน

1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
4. สถานที่พักแรม

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก 1)
2)
3)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดแข็ง
ความเป็นมิตร (88.7)
ความซื่อสัตย์ (87.5)
มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(86.6)
ป้ายบอกทาง (86.3)
ความปลอดภัย (86.1)
ความสะดวกสบาย (85.2)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.8)
ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (84.7)
ความเป็นมิตรของพนักงาน
(84.4)
ความสะดวกในการเข้าถึง (85.3)
ความสวยงาม (85.1)
ความหลากหลาย (84.4)
ความปลอดภัย (85.6)
ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (85.5)
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(85.5)
สภาพภายในสถานที่พัก (85.2)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(84.5)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.4)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.3)
ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (89.7)
ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (89.2)
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(86.5)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.6)
1) การสื่อสาร/ภาษา (80.7)
2) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(79.9)
3) บริการ wifi / internet (77.5)

1) ความปลอดภัย (83.3)
2) การบริการ wifi / internet
(79.3)
1) บริการ wifi / internet (81.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.5)

1) การบริการ wifi / internet
(81.3)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.2)
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ตารางที่ 3.6-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียใต้)
ประเด็นที่ประเมิน
4)
5)
6)
7)
8)

จุดแข็ง
คุณภาพสินค้า (86.5)
ความสะดวกในการหาซื้อ (86.3)
ความปลอดภัย (86.3)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.7)
ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (84.1)

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

7. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวดแผนไทย)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

1) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (83.9)
2) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(83.5)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.5)
4) บริการ wifi / internet (81.0)
5) คุณภาพของอาหาร (80.7)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.6)
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.2)
8) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (79.2)
1) ความหลากหลาย (83.0)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (82.6)
3) ความปลอดภัย (81.2)
4) สภาพภายในสถานบริการ (81.1)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.4)
6) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (80.2)
7) การบริการ wifi / internet
(79.4)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.6)
9) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.1)
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ตารางที่ 3.6-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียใต้)
ประเด็นที่ประเมิน
8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

จุดแข็ง
-

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ

11. ความปลอดภัย

12. บริษัทนาเที่ยว

-

1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.2)
2) ความปลอดภัย (85.2)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.2)
1) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(85.0)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(84.2)
-

13. รถโดยสารสาธารณะ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

-

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความหลากหลาย (77.8)
ความปลอดภัย (77.8)
ความสวยงาม (77.6)
ความสะดวกในการเข้าถึง (76.4)
การบริการ wifi / internet
(72.9)
ความซื่อสัตย์ (74.3)
ความเป็นมิตร (73.8)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (72.5)
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(72.5)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.2)
จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(82.1)
ความสะดวกในการเข้าถึง (79.3)

1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (83.9)
1) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (77.7)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (77.3)
3) ความหลากหลาย (74.3)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (74.3)
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.4)
2) ความปลอดภัย (81.9)
3) ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (81.7)
4) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.5)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.3)
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียใต้)
ประเด็นที่ประเมิน
14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

จุดแข็ง
-

6)
1)
2)
3)

15. กิจกรรมผจญภัย

-

4)
1)
2)
3)
4)

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
1)
2)
3)
4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.3)
ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(76.2)
ความสะดวกสบาย (75.5)
ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(74.6)
การสื่อสาร/ภาษา (66.7)
ความน่าตื่นเต้น (82.7)
ความหลากหลาย (80.9)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.6)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.2)
ความสะดวกในการเข้าถึง (78.1)
ความปลอดภัย (77.8)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.7)
ความสวยงาม (78.0)
ความสะดวกในการเข้าถึง (76.6)
ความหลากหลาย (75.9)
ความปลอดภัย (74.8)
การบริการ wifi / internet
(74.7)
ความสะอาด (78.5)
ความสะดวกในการเข้าถึง (77.9)
การให้ความช่วยเหลือ (75.3)
ความสะดวกในการเข้าถึง (74.5)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.4)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (71.0)
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2.3 ภูมิภาคตะวันออกกลาง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง
ที่ ส ารวจทั้ งสิ้ น 219 ตั วอย่ า ง เป็ น เพศชายมากกว่ าเพศหญิ ง (ร้ อยละ 70.8 และร้ อยละ 29.2
ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 49.3.) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี
(ร้อยละ 27.9) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่ วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 39.3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.1) และมีรายได้ไม่เกิน
40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 68.0) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดใน
สัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 93.6) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้
ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 83.6) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 70.8)
การรั บประทานอาหารไทย (ร้อยละ 59.4) การใช้ บริ การสปาและนวดแผนไทย (ร้ อยละ 46.6)
และกิจกรรมผจญภัย (ร้อยละ 44.7) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทมี่ าจากภูมิภาคตะวันออกกลาง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 85.0) สู ง กว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก
(ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) และมีความพึงพอใจอันดับ 3 ใน 8 ภูมิภาคที่ศึกษาในครั้งนี้
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากตะวั น ออกกลางเข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย ว
ทางทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การรับประทานอาหารไทย การใช้บริการสปา
และนวดแผนไทย และกิจกรรมผจญภัย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง
มีความพึงพอใจเพียงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยว
หรือบริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่า เช่น แหล่ง ท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายหาดมีจุดอ่อนในประเด็น การบริการ wifi / internet ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร
มีจุดอ่อน เช่น สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร บริการ wifi / internet
และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ซึ่ง ได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมื อง บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึง
พอใจค่ อ นข้ า งต่ า โดยพบว่ า มี จุ ด อ่ อ นที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.6-4
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ตารางที่ 3.6-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคตะวันออกกลาง)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (84.0)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.8)
1) ป้ายบอกทาง (83.7)
2) การสื่อสาร/ภาษา (83.0)
3) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (81.3)
4) บริการ wifi / internet (77.5)

ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (88.0)

2. สนามบิน

1) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(86.5)
2) ความปลอดภัย (86.2)
3) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(85.4)
4) ความสะดวกสบาย (84.7)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.6)
6) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(84.3)
1) ความสวยงาม (89.7)
1) การบริการ wifi / internet
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
(81.3)
(89.2)
3) ความปลอดภัย (88.6)
4) ความหลากหลาย (87.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) สภาพภายในสถานที่พัก (83.4)
บริการ (86.1)
2) บริการ wifi / internet (81.0)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (86.0)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(85.8)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.8)
5) ความปลอดภัย (85.2)
6) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(84.9)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.5)

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

4. สถานที่พักแรม
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ตารางที่ 3.6-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคตะวันออกกลาง)
ประเด็นที่ประเมิน
5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความหลากหลายของประเภท 1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.8)
ร้านค้า (89.7)
2) ความปลอดภัย (83.4)
2) ความหลากหลายของประเภท 3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
สินค้า (88.2)
(82.4)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
4) การบริการ wifi / internet
บริการ (87.7)
(78.7)
4) ความสะดวกในการหาซื้อ
(85.8)
5) ความเหมาะสมของราคา
สินค้าบริการ (85.0)
6) คุณภาพสินค้า (84.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) คุณภาพของอาหาร (83.1)
บริการ (85.7)
2) สภาพภายในภัตตาคาร/
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ร้านอาหาร (81.1)
(84.8)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ค่าบริการ (80.2)
(84.5)
4) บริการ wifi / internet (71.7)
4) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (84.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) การบริการ wifi / internet
(89.4)
(81.1)
2) ความหลากหลาย (88.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(88.4)
4) สภาพภายในสถานบริการ
(88.1)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(87.1)
6) ความปลอดภัย (87.1)
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ตารางที่ 3.6-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคตะวันออกกลาง)
ประเด็นที่ประเมิน

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

จุดแข็ง
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (87.0)
8) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (85.2)
-

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ
11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

1) ความปลอดภัย (82.8)
2) ความสวยงาม (82.6)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (82.3)
4) ความหลากหลาย (80.6)
5) การบริการ wifi / internet
(72.8)
1) ความเป็นมิตร (74.8)
2) ความซื่อสัตย์ (74.5)
3) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(73.6)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (73.3)
1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(80.5)
2) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(80.0)
3) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (79.9)
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.7)
2) ความหลากหลาย (78.3)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.3)
4) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (75.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(77.8)
2) ความปลอดภัย (77.2)
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ตารางที่ 3.6-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคตะวันออกกลาง)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

15. กิจกรรมผจญภัย

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.1)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.0)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.5)
6) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (74.8)
1) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(79.5)
2) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(75.7)
3) ความสะดวกสบาย (74.6)
4) การสื่อสาร/ภาษา (74.2)
1) 10.6) ความปลอดภัย (84.0)

1) ความน่าตื่นเต้น (86.9)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(86.4)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
(85.5)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(85.5)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.2)
6) ความหลากหลาย (85.0)
1) ความสวยงาม (83.2)
2) ความปลอดภัย (82.4)
3) ความหลากหลาย (81.5)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (80.8)
5) การบริการ wifi / internet
(74.9)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-209

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-4 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคตะวันออกกลาง)
ประเด็นที่ประเมิน
17. ห้องน้าสาธารณะ

จุดแข็ง
-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (74.4)
2) ความสะอาด (72.2)
1) การให้ความช่วยเหลือ (75.7)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (74.6)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.4)
4) ความสะดวกในการเข้าถึง (73.5)

2.4 ภูมิภาคแอฟริกา
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ยวจากภู มิ ภ าคแอฟริ ก า
ที่สารวจทั้งสิ้น 44 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 54.5 และร้อยละ 45.5 ตามลาดับ)
อยู่ ในช่ วงอายุ 25-34 ปี ในสั ดส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อยละ 54.5) รองลงมาเป็ นกลุ่ มอายุ 15-24 ปี
(ร้อยละ 25.0) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่ วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 54.5)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.3) และมีรายได้ไม่
เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 75.0) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุด
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 84.1) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้ง
นี้ ได้ แ ก่ การซื้ อ สิ นค้ า และของที่ ร ะลึ ก (ร้ อ ยละ 75.0) การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด
(ร้อยละ 72.7) การรับประทานอาหารไทย (ร้ อยละ 65.9) การใช้ บริ การสปาและนวดแผนไทย
(ร้อยละ 56.8) และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 38.6) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ จ ากภู มิ ภาคแอฟริ ก า มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ
พึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.6) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
และมีความพึงพอใจอันดับ 4 ใน 8 ภูมิภาคที่ศึกษาในครั้งนี้
กิจกรรมที่นักท่อ งเที่ยวจากแอฟริกาเข้ าร่วมที่ สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย การรับประทาน
อาหารไทย และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจากแอฟริกา
มีความพึงพอใจเพียงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยว
หรือบริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่า เช่น แหล่ง ท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายหาดมีจุดอ่อนในประเด็น ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย ความสวยงาม
ความปลอดภั ย และการบริ ก าร wifi / internet ในด้ า นภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร มี จุ ด อ่ อ น
เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร การใช้ภาษา
ในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ เป็นต้น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-210

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สาหรับบริการอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจากแอฟริกา ซึ่ งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวจากแอฟริกามีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึงพอใจ
ค่ อ นข้ า งต่ า โดยพบว่ า มี จุ ด อ่ อ นที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.6-5
ตารางที่ 3.6-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคแอฟริกา)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความเป็นมิตร (85.9)
1) ความซื่อสัตย์ (78.6)
1. ประชาชน
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(67.3)
1) ความเป็นมิตรของพนักงาน
1) ป้ายบอกทาง (78.5)
2. สนามบิน
(84.5)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
2) ความปลอดภัย (85.0)
ความสะดวก (82.3)
3) ความสะดวกสบาย (78.1)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(74.9)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(75.8)
6) การสื่อสาร/ภาษา (73.6)
7) บริการ wifi / internet (74.1)
8) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
(77.4)
2) ความหลากหลาย (76.3)
3) ความสวยงาม (77.9)
4) ความปลอดภัย (79.5)
5) การบริการ wifi / internet
(71.4)
1) ความหลากหลายของประเภท 1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
4. สถานที่พักแรม
สถานพักแรม (85.0)
(82.7)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-211

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคแอฟริกา)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.5)

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.9)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (85.9)

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

1) คุณภาพของอาหาร (85.0)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.1)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
2) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(83.2)
3) สภาพภายในสถานที่พัก (80.9)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(76.4)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.3)
6) ความปลอดภัย (84.1)
7) บริการ wifi / internet (82.3)
1) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (82.4)
2) คุณภาพสินค้า (75.1)
3) ความสะดวกในการหาซื้อ (80.5)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(67.3)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.6)
6) ความปลอดภัย (79.0)
7) การบริการ wifi / internet
(73.0)
8) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (75.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(83.6)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (81.8)
3) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (78.6)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(74.1)
หน้าที่ 3-212

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคแอฟริกา)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

-

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

9. มัคคุเทศก์

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
5) บริการ wifi / internet (78.6)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(76.0)
2) ความหลากหลาย (74.4)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก (77.6)
4) สภาพภายในสถานบริการ
(76.0)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(66.4)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(70.4)
7) ความปลอดภัย (76.0)
8) การบริการ wifi / internet
(70.0)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(79.4)
2) ความหลากหลาย (81.9)
3) ความสวยงาม (80.6)
4) ความปลอดภัย (79.4)
5) การบริการ wifi / internet
(64.5)

1) ความเป็นมิตร (64.6)
2) ความซื่อสัตย์ (64.6)
หน้าที่ 3-213

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคแอฟริกา)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

10. สนามกอล์ฟ
11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

1) ความหลากหลาย (84.4)

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(67.7)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(64.6)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (78.6)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(80.5)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(78.2)
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(77.8)
2) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(82.2)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (75.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(76.8)
2) ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (70.0)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(62.3)
4) ความปลอดภัย (75.9)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.0)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (77.3)
1) ความสะดวกสบาย (70.9)
2) การสื่อสาร/ภาษา (63.6)
หน้าที่ 3-214

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคแอฟริกา)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

15. กิจกรรมผจญภัย

-

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(79.1)
4) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว (75.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(69.1)
2) ความหลากหลาย (72.7)
3) ความน่าตื่นเต้น (70.9)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(71.8)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(70.0)
6) ความปลอดภัย (70.9)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (71.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(73.9)
2) ความหลากหลาย (75.7)
3) ความสวยงาม (79.1)
4) ความปลอดภัย (73.9)
5) การบริการ wifi / internet
(69.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(71.0)
2) ความสะอาด (64.3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(63.3)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(64.4)
3) การให้ความช่วยเหลือ (65.6)
หน้าที่ 3-215

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-5 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคแอฟริกา)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(58.9)

2.5 ภูมิภาคยุโรป
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปที่สารวจทั้งสิ้น
2,067 ตัวอย่ าง เป็ นเพศหญิ งมากกว่ าเพศชาย (ร้ อยละ 55.1 และร้ อยละ 44.9 ตามล าดั บ)
อยู่ ในช่ วงอายุ 25-34 ปี ในสั ดส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อยละ 38.7) รองลงมาเป็ นกลุ่ มอายุ 15-24 ปี
(ร้อยละ 35.3) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อย
ละ 34.7) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.8) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 62.8) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 90.9) กิจกรรม 5 อั นดับแรกที่นั กท่องเที่ยวเข้าร่วมสู งสุดในการท่องเที่ยวครั้ง นี้
ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 88.0) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 79.0)
การท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อยละ 61.9) การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก (ร้ อยละ 61.2)
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ร้อยละ 50.6) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มาจากภู มิ ภ าคยุ โ รป มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
ในระดั บ พึ ง พอใจมาก (ร้ อ ยละ 82.9) ต่ ากว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก
(ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) และมีความพึงพอใจอันดับ 5 ใน 8 ภูมิภาคที่ศึกษาในครั้งนี้
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากยุ โ รปเข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
และชายหาด การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การซื้อสินค้าและของที่
ระลึก และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปมีความพึงพอใจ
เพียงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้น
ยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดมี
จุดอ่อนในประเด็น ความสะดวกในการเข้าถึง ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet
ในด้ านภั ตตาคาร/ร้านอาหาร มีจุด อ่อน เช่ น สภาพภายในภั ตตาคาร/ร้า นอาหาร ประสิท ธิภาพ
ในการให้ บ ริ ก าร การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร บริ ก าร wifi / internet และความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ 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
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากยุ โ รป ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง บริ ษั ท น าเที่ ย ว มั ค คุ เ ทศก์
บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ ห้ อ งน้ าสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และความปลอดภั ย
นั้น พบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปมีความพึ งพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึงพอใจ
ค่อ นข้ า งต่ า โดยพบว่า มี จุด อ่ อนที่จ าเป็ น ต้อ งได้ รั บการปรั บปรุ ง แก้ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้า งความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.6-6
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-216

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคยุโรป)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน
2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

4. สถานที่พักแรม

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความเป็นมิตร (87.6)
1) ความซื่อสัตย์ (80.7)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.8)
1) ความปลอดภัย (86.3)
1) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
2) ป้ายบอกทาง (85.2)
(83.2)
3) ความสะอาดและสิ่งอานวย
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ความสะดวก (84.9)
(83.1)
4) ความเป็นมิตรของพนักงาน
3) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(84.7)
(82.5)
5) ความสะดวกสบาย (84.6)
4) การสื่อสาร/ภาษา (81.7)
5) บริการ wifi / internet (73.5)
1) ความหลากหลาย (84.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.5)
2) ความสวยงาม (84.4)
2) ความปลอดภัย (82.2)
3) การบริการ wifi / internet
(73.5)
1) ความหลากหลายของประเภท 1) ความปลอดภัย (83.0)
สถานพักแรม (85.6)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
(82.9)
บริการ (84.1)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.9)
4) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(82.6)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.8)
6) บริการ wifi / internet (79.6)
7) สภาพภายในสถานที่พัก (78.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(83.2)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (82.6)
3) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (80.7)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-217

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคยุโรป)
ประเด็นที่ประเมิน

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
4) ความปลอดภัย (80.4)
5) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (80.2)
6) ความสะดวกในการหาซื้อ (79.9)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.7)
8) คุณภาพสินค้า (77.7)
9) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.4)
10) การบริการ wifi / internet
(73.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ความเหมาะสมของอัตรา
บริการ (85.7)
ค่าบริการ (83.4)
2) ความหลากหลายของประเภท 2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (84.7)
(83.1)
3) คุณภาพของอาหาร (84.3)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.8)
4) บริการ wifi / internet (78.3)
5) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (77.3)
1) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (83.6)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (83.1)
3) ความหลากหลาย (82.4)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.0)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.3)
6) ความปลอดภัย (80.0)
7) สภาพภายในสถานบริการ (78.4)
8) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (76.8)
9) การบริการ wifi / internet

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-218

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคยุโรป)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

11. ความปลอดภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
(73.7)
1) ความสวยงาม (83.5)
2) ความหลากหลาย (82.3)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (82.1)
4) ความปลอดภัย (81.5)
5) การบริการ wifi / internet
(70.5)
1) ความเป็นมิตร (67.9)
2) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(66.4)
3) ความซื่อสัตย์ (65.4)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (65.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (79.7)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.7)
3) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(79.4)
4) ความปลอดภัย (78.4)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.8)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (73.8)

1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (79.8)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(79.5)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(79.0)
หน้าที่ 3-219

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคยุโรป)
ประเด็นที่ประเมิน
12. บริษัทนาเที่ยว

จุดแข็ง
-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความหลากหลาย (69.0)
2) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (67.4)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (66.7)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (66.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.0)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.9)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(76.8)
4) ความปลอดภัย (75.0)
5) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (74.7)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (71.9)
1) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(78.9)
2) ความสะดวกสบาย (77.5)
3) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(76.9)
4) การสื่อสาร/ภาษา (74.5)
1) ความน่าตื่นเต้น (77.8)
2) ความหลากหลาย (77.5)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (76.9)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.0)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (74.8)
6) ความปลอดภัย (73.6)
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (73.0)
หน้าที่ 3-220

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-6 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคยุโรป)
ประเด็นที่ประเมิน
16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

จุดแข็ง
-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความสวยงาม (76.2)
2) ความหลากหลาย (74.7)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (74.1)
4) ความปลอดภัย (73.8)
5) การบริการ wifi / internet
(66.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (72.3)
2) ความสะอาด (66.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (71.6)
2) การให้ความช่วยเหลือ (70.2)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(69.9)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (68.2)

2.6 ภูมิภาคอเมริกา
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 วจากภู มิ ภ าคอเมริ ก า
ที่สารวจทั้งสิ้น 289 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 50.2 และร้อยละ 49.8 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 43.3) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 33.6)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่มวิ ชาชีพ (Professional) ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้อยละ 42.2)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.7) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่ วนสู งสุด (ร้อยละ 50.5) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 81.7) กิจกรรม 5 อั นดับแรกที่นักท่ องเที่ยวเข้าร่ วมสู งสุดในการท่องเที่ ยวครั้ งนี้ ได้แก่
การรั บประทานอาหารไทย (ร้อยละ 83.7) การท่ องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้ อยละ 80.3)
การท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อยละ 67.5) การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก (ร้ อยละ 67.1)
และกิจกรรมผจญภัย (ร้อยละ 51.2) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ม าจากภู มิ ภ าคอเมริ ก า มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
ในระดั บ พึ ง พอใจมาก (ร้ อ ยละ 82.5) ต่ ากว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ความพึ ง พอใจอย่ า งมาก
(ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) และมีความพึงพอใจอันดับ 6 ใน 8 ภูมิภาคที่ศึกษาในครั้งนี้
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากอเมริกาเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
และการท่ องเที่ยวเชิง นิเวศน์ นั้น จากการศึกษาพบว่านั กท่องเที่ ยวจากอเมริ กามี ความพึง พอใจ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-221

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพียงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้น
ยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
มีจุดอ่อนในประเด็น ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย ความสวยงาม ความปลอดภัย
และการบริก าร wifi / internet ในด้ า นภั ตตาคาร/ร้ า นอาหาร มี จุด อ่อ น เช่น สภาพภายใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร การใช้ภาษาในการสื่อสาร และบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวจากอเมริกา ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกามีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึง พอใจ
ค่อ นข้ า งต่ า โดยพบว่า มี จุด อ่ อนที่จ าเป็ น ต้อ งได้ รั บการปรั บปรุ ง แก้ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้า งความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.6-7
ตารางที่ 3.6-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอเมริกา)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ความเป็นมิตร (90.7)
1) ความซื่อสัตย์ (82.6)
1. ประชาชน
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(81.7)
1) ความเป็นมิตรของพนักงาน
1) ป้ายบอกทาง (83.4)
2. สนามบิน
(85.8)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
2) ความปลอดภัย (84.5)
ความสะดวก (83.8)
3) ความสะดวกสบาย (83.6)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(83.5)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(81.1)
6) การสื่อสาร/ภาษา (82.3)
7) บริการ wifi / internet (75.4)
8) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
(79.9)
2) ความหลากหลาย (80.7)
3) ความสวยงาม (82.5)
4) ความปลอดภัย (80.7)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-222

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอเมริกา)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
5) การบริการ wifi / internet
(72.5)
1) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(82.6)
2) สภาพภายในสถานที่พัก (79.0)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.7)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.2)
5) ความปลอดภัย (83.6)
6) บริการ wifi / internet (79.2)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.7)
1) คุณภาพสินค้า (82.1)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.8)
3) ความปลอดภัย (82.4)
4) การบริการ wifi / internet
(75.3)

4. สถานที่พักแรม

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.3)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (85.9)

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (87.1)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (86.6)
3) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (86.0)
4) ความสะดวกในการหาซื้อ
(85.6)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.5)
6) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (84.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) สภาพภายในภัตตาคาร/
บริการ (86.3)
ร้านอาหาร (79.2)
2) ความหลากหลายของประเภท 2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (102.8)
(81.7)
3) คุณภาพของอาหาร (86.3)
3) บริการ wifi / internet (76.4)

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-223

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอเมริกา)
ประเด็นที่ประเมิน

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

จุดแข็ง
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.2)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.4)
-

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

1) ความหลากหลาย (85.0)
2) ความสวยงาม (84.3)
3) ความปลอดภัย (85.4)

9. มัคคุเทศก์

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(82.3)
2) ความหลากหลาย (80.9)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (78.8)
4) สภาพภายในสถานบริการ
(75.8)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(74.0)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.6)
7) ความปลอดภัย (77.8)
8) การบริการ wifi / internet
(72.1)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (79.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(83.9)
2) การบริการ wifi / internet
(71.6)
1) ความเป็นมิตร (66.0)
2) ความซื่อสัตย์ (61.3)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(62.1)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(64.6)
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ตารางที่ 3.6-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอเมริกา)
ประเด็นที่ประเมิน
10. สนามกอล์ฟ
11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (78.0)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(78.2)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(76.6)
1) ความหลากหลาย (81.1)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(77.9)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(69.5)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (72.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(78.0)
2) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (72.9)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(69.6)
4) ความปลอดภัย (72.3)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.3)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (73.1)
1) ความสะดวกสบาย (74.9)
2) การสื่อสาร/ภาษา (73.1)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(78.1)
4) ขั้นตอนการบริการ/
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ตารางที่ 3.6-7 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอเมริกา)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

15. กิจกรรมผจญภัย

-

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

1) ความสวยงาม (89.3)

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความรวดเร็ว (73.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(82.2)
2) ความหลากหลาย (81.9)
3) ความน่าตื่นเต้น (82.1)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.8)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.4)
6) ความปลอดภัย (75.8)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (79.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(75.6)
2) ความหลากหลาย (75.8)
3) ความปลอดภัย (74.6)
4) การบริการ wifi / internet
(65.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(67.5)
2) ความสะอาด (62.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(70.8)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(71.2)
3) การให้ความช่วยเหลือ (71.6)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(70.1)
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2.7 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ข้อมู ลทั่ วไปของกลุ่ มตั วอย่ าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ยวเอเชียตะวั นออกที่ สารวจ
ทั้งสิ้น 2,759 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 52.3 และร้อยละ 47.7 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 46.1) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 22.1)
ประกอบอาชี พหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่มวิ ชาชีพ (Professional) ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้อยละ 22.8)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.2) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่ วนสู งสุด (ร้อยละ 72.9) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุ ด
(ร้อยละ 79.5) กิจกรรม 5 อั นดับแรกที่นักท่ องเที่ยวเข้าร่ วมสู งสุดในการท่องเที่ ยวครั้ งนี้ ได้แก่
การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก (ร้ อ ยละ 78.5) การรั บ ประทานอาหารไทย (ร้ อ ยละ 74.6)
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 62.5) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 45.3)
และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 36.4) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีความพึง พอใจโดยรวม
ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 79.9) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
และมีความพึงพอใจอันดับ 7 ใน 8 ภูมิภาคที่ศึกษาในครั้งนี้
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากเอเชี ย ตะวั น ออกเข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ระลึก การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การใช้บริการสปา
และนวดแผนไทย และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจาก
เอเชี ยตะวั นออกมี ความพึ งพอใจเพี ยงระดั บพึ ง พอใจมากต่ อบริ การดั ง กล่าวข้ างต้ น โดยในแต่ ล ะ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยัง มีจุดอ่ อนซึ่ง สะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่ า
เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาดมี จุ ด อ่ อ นในประเด็ น ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
ความหลากหลาย ความสวยงาม ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร
มีจุดอ่อน เช่น ความสะดวกในการเข้า ถึง ความหลากหลาย สภาพภายในภัต ตาคาร/ร้ านอาหาร
คุ ณ ภ า พ ข อ ง อ า ห า ร ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
บริการ wifi / internet และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ 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
ของนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก ซึ่งได้ แก่ บริการตรวจคนเข้าเมื อง สนามบิน บริษั ทนาเที่ยว
มัคคุเทศก์ บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย
นั้น พบว่านักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความ
พึงพอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.6-8

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ตารางที่ 3.6-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียตะวันออก)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (84.9)

2. สนามบิน

-

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

-

4. สถานที่พักแรม

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (82.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(81.1)
1) ป้ายบอกทาง (83.3)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (82.8)
3) ความสะดวกสบาย (83.4)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(80.9)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(81.1)
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(83.7)
7) การสื่อสาร/ภาษา (81.2)
8) บริการ wifi / internet (75.7)
9) ความปลอดภัย (81.5)
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(81.4)
2) ความหลากหลาย (81.3)
3) ความสวยงาม (82.1)
4) ความปลอดภัย (80.8)
5) การบริการ wifi / internet
(74.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(82.3)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (82.4)
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ตารางที่ 3.6-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียตะวันออก)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

-

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(80.5)
4) สภาพภายในสถานที่พัก (80.2)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(79.8)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.6)
7) ความปลอดภัย (81.8)
8) บริการ wifi / internet (78.5)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (81.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(83.5)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (83.7)
3) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (82.8)
4) คุณภาพสินค้า (82.2)
5) ความสะดวกในการหาซื้อ (82.1)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(79.6)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.1)
8) ความปลอดภัย (80.3)
9) การบริการ wifi / internet
(75.9)
10) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (80.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.6)
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ตารางที่ 3.6-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียตะวันออก)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

-

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (81.1)
3) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (79.2)
4) คุณภาพของอาหาร (81.1)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.4)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.7)
7) บริการ wifi / internet (74.6)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(82.4)
2) ความหลากหลาย (81.9)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (81.4)
4) สภาพภายในสถานบริการ
(79.9)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.0)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.2)
7) ความปลอดภัย (81.7)
8) การบริการ wifi / internet
(76.8)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (81.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(76.8)
หน้าที่ 3-230

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียตะวันออก)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
2) ความหลากหลาย (77.7)
3) ความสวยงาม (77.9)
4) ความปลอดภัย (76.9)
5) การบริการ wifi / internet
(71.3)
1) ความเป็นมิตร (72.7)
2) ความซื่อสัตย์ (71.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(71.7)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(71.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(79.0)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(78.9)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(79.8)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.6)
5) ความปลอดภัย (78.4)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.7)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (76.9)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(78.8)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(77.5)
1) ความหลากหลาย (70.6)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
หน้าที่ 3-231

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียตะวันออก)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
(70.8)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(71.0)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (69.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(78.4)
2) ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (77.1)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(75.6)
4) ความปลอดภัย (76.2)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.3)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.1)
1) ความสะดวกสบาย (76.3)
2) การสื่อสาร/ภาษา (75.0)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(76.3)
4) ขั้นตอนการบริการ/ความ
รวดเร็ว (75.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(72.0)
2) ความหลากหลาย (71.9)
3) ความน่าตื่นเต้น (72.5)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(71.5)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(72.3)
หน้าที่ 3-232

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-8 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคเอเชียตะวันออก)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
6) ความปลอดภัย (72.0)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (71.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(75.0)
2) ความหลากหลาย (74.7)
3) ความสวยงาม (75.8)
4) ความปลอดภัย (72.0)
5) การบริการ wifi / internet
(68.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(75.5)
2) ความสะอาด (73.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(72.9)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(73.1)
3) การให้ความช่วยเหลือ (73.1)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(72.4)

หน้าที่ 3-233

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.8 ภูมิภาคอาเซียน
ข้อมู ลทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่ าง กลุ่ มตั วอย่างนั กท่ องเที่ยวจากอาเซียนที่ สารวจทั้ งสิ้ น
1,273 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 54.1 และร้อยละ 45.9 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 44.0) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 26.9) ประกอบอาชีพ
หลากหลาย โดยเป็ นกลุ่ มวิ ชาชี พ (Professional) ในสั ดส่ วนสู งสุ ด (ร้ อยละ 24.7) จบการศึ กษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.3) และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 80.1) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสั ดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 66.9)
กิจกรรม 5 อั นดั บแรกที่ นักท่องเที่ ยวเข้ าร่วมสู งสุ ดในการท่ องเที่ยวครั้ งนี้ ได้แก่ การซื้อสิ นค้ าและ
ของที่ระลึก (ร้อยละ 88.1) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 74.6) การใช้ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 41.3)
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 39.3) และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 38.5)
(รายละเอียดตามภาคผนวก)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ม าจากภู มิ ภ าคอาเซี ย น มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 74.9) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ
84.1 ขึ้นไป) และมีความพึงพอใจต่าสุดใน 8 ภูมิภาคที่ศึกษาในครั้งนี้
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การรั บ ประทานอาหารไทย การใช้ ชี วิ ต ยามค่ าคื น การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจากอาเซียนมีความ
พึงพอใจเพียงระดับพึงพอใจมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือ
บริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาดมีจุ ด อ่ อ นในประเด็ น ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ความหลากหลาย ความสวยงาม
ความปลอดภั ย และการบริ ก าร wifi / internet ในด้ า นภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร มี จุ ด อ่ อ น
เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร
ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ เป็นต้น
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ วยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวจากอาเซียน ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริ การรถโดยสารสาธารณะ ห้ องน้ าสาธารณะ ศู นย์ บริ การนั กท่องเที่ ยว และความปลอดภั ย นั้ น
พบว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มอาเซียนมีความพึงพอใจระดับพึงพอใจปานกลางถึงมากเท่านั้น และระดับ
คะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.6-9

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-234

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอาเซียน)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

-

2. สนามบิน

-

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

-

4. สถานที่พักแรม

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความเป็นมิตร (79.9)
2) ความซื่อสัตย์ (77.2)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(76.4)
1) ป้ายบอกทาง (77.8)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (77.2)
3) ความสะดวกสบาย (77.7)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(75.6)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(75.4)
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(78.4)
7) การสื่อสาร/ภาษา (75.8)
8) บริการ wifi / internet (71.6)
9) ความปลอดภัย (75.6)
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(70.9)
2) ความหลากหลาย (70.0)
3) ความสวยงาม (72.6)
4) ความปลอดภัย (71.0)
5) การบริการ wifi / internet
(65.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(78.4)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (78.1)
หน้าที่ 3-235

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอาเซียน)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

-

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(76.4)
4) สภาพภายในสถานที่พัก (75.1)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(74.3)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.5)
7) ความปลอดภัย (77.3)
8) บริการ wifi / internet (75.3)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.0)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (81.7)
3) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (79.4)
4) คุณภาพสินค้า (78.6)
5) ความสะดวกในการหาซื้อ (78.3)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(74.4)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(76.1)
8) ความปลอดภัย (75.0)
9) การบริการ wifi / internet
(71.8)
10) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (75.7)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(77.8)
หน้าที่ 3-236

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอาเซียน)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

-

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (77.3)
3) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (76.1)
4) คุณภาพของอาหาร (78.1)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(76.5)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.9)
7) บริการ wifi / internet (74.3)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(75.0)
2) ความหลากหลาย (74.6)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (74.0)
4) สภาพภายในสถานบริการ
(72.3)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(72.3)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(72.8)
7) ความปลอดภัย (74.3)
8) การบริการ wifi / internet
(71.8)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (73.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(67.2)
หน้าที่ 3-237

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอาเซียน)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
2) ความหลากหลาย (68.6)
3) ความสวยงาม (67.7)
4) ความปลอดภัย (66.2)
5) การบริการ wifi / internet
(61.8)
1) ความเป็นมิตร (58.2)
2) ความซื่อสัตย์ (57.5)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(55.7)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(56.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(66.3)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(65.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(66.0)
4) ประสิทธิภาพในการบริการ
(64.6)
5) ความปลอดภัย (61.4)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (63.2)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (71.7)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(72.2)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(72.3)
1) ความหลากหลาย (60.6)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
หน้าที่ 3-238

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอาเซียน)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
(60.2)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(60.6)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (59.5)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(74.0)
2) ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย (71.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(70.0)
4) ความปลอดภัย (71.0)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(71.6)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (73.7)
1) ความสะดวกสบาย (72.5)
2) การสื่อสาร/ภาษา (70.8)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(71.2)
4) ขั้นตอนการบริการ/ความ
รวดเร็ว (71.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(58.9)
2) ความหลากหลาย (58.9)
3) ความน่าตื่นเต้น (59.6)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(57.7)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(59.7)
หน้าที่ 3-239

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.6-9 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ภูมิภาคอาเซียน)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
6) ความปลอดภัย (59.4)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (59.3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(68.7)
2) ความหลากหลาย (67.1)
3) ความสวยงาม (67.6)
4) ความปลอดภัย (59.7)
5) การบริการ wifi / internet
(57.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(71.3)
2) ความสะอาด (69.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(65.5)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(66.1)
3) การให้ความช่วยเหลือ (64.3)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(63.7)

หน้าที่ 3-240

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.7
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว
(ตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย)
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประมวลผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่มที่ม าเพื่อเข้าร่ว มประชุ ม/ท่อ งเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล /สัมมนา/การร่วมงานแสดงสิน ค้า (MICE)
กลุ่ ม ที่ ม าเพื่ อ ใช้ สุ ข ภาพ/บริ ก ารทางการแพทย์ และกลุ่ ม ที่ ม าเพื่ อ เล่ น กี ฬ า ผลความพึ ง พอใจ
ของแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้
1. กลุ่มที่มาเพื่อเข้าร่วมประชุม/ท่อ งเที่ยวเพื่อ เป็นรางวัล /สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า
(MICE)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เป็นกลุ่มไมซ์ (MICE)
สารวจทั้งสิ้น 37 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 64.9 และร้อยละ 35.1 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 35.1) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ
18.9) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 37.8)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.2) มีรายได้มากกว่า 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ/ปี ในสั ดส่ วนสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 59.4) มาจากหลากหลายภู มิ ภาค โดยจากภู มิ ภ าคเอเชี ย
และยุโรปในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 86.5 และร้อยละ 8.1 ตามลาดับ) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยว
เข้าร่วมสูงสุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 78.4) การใช้บริการสปา
และนวดแผนไทย (ร้อยละ 70.3) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 45.9) การเรียนรู้
วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น (ร้อยละ 37.8) และการใช้ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 29.7) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
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 หรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ไมซ์ นั้ น มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ พึ ง พอใจมาก
(ร้อยละ 80.0) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เ ข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การรั บประทานอาหารไทย
การใช้บริการ สปาและนวดแผนไทย การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นั้น จากการศึกษาพบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ มี ค วามพึ ง พอใจอย่ า งมากต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภททะเลและชายหาด
และบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ (บริ ก ารสปาและนวดแผนไทย) ในขณะที่ บ ริ ก ารภั ตตาคาร/ร้ า นอาหาร
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยจุดอ่อนซึ่งสะท้อนจากคะแนนความพึงพอใจต่า ได้แก่ ความสะดวก
ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารความหลากหลายของประเภทภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร สภาพภายใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร การใช้ภาษาในการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ
บริการ wifi / internet และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
นอกเหนื อ จากการพั ฒ นาบริ ก ารที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ไมซ์ นิ ย มเข้ า ร่ ว มแล้ ว
การที่ ประเทศไทยจะให้ บริ ก ารนัก ท่อ งเที่ ยวกลุ่ มไมซ์ ใ ห้มี ความพึง พอใจและกลั บ มาจัด หรื อร่ ว ม
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยอีกนั้น ประเทศไทยจาเป็นต้องให้บริการอย่างมีคุณภาพในบริการต่อไปนี้
สถานพักแรม แหล่ งสาหรับ การซื้อสิน ค้าหรือช้ อปปิ้ ง บริการตรวจคนเข้า เมือ ง บริการสนามบิ น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริการรถโดยสารสาธารณะ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งจากการสารวจความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์พบว่าบริการเหล่านี้มีความพึงพอใจในระดับมากเท่านั้น ยังต่ากว่าเป้าหมายคือ
ระดับอย่างมาก (คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) โดยพบว่าบริการดังกล่าวมีระดับคะแนน
ความพึง พอใจค่อนข้ างต่า และบริการเหล่านี้ในความคิ ดเห็นของนั กท่องเที่ย วกลุ่มไมซ์ ยัง เห็นว่ า
ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป (ตารางที่ 3.7-1) หากประเทศไทย
จะพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
จากการศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่านักท่อ งเที่ยวกลุ่มไมซ์มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ แหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการ
เชิงสุขภาพ ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ดังนั้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ควรนาความโดด
เด่ น ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพเข้ า ไปประกอบการท ากิ จ กรรมการตลาดด้ ว ย
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
ตารางที่ 3.7-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มไมซ์)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (89.2)

2. สนามบิน

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (76.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(69.2)
1) ป้ายบอกทาง (82.3)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (77.1)
3) ความสะดวกสบาย (77.7)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(76.0)
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(76.6)
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(79.4)
7) การสื่อสาร/ภาษา (74.3)
8) บริการ wifi / internet (67.4)
9) ความปลอดภัย (82.9)
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.3)
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ตารางที่ 3.7-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มไมซ์)
ประเด็นที่ประเมิน
3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

4. สถานที่พักแรม

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

จุดแข็ง
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(88.8)
2) ความหลากหลาย (88.8)
3) ความสวยงาม (88.8)
4) ความปลอดภัย (88.8)
-

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) การบริการ wifi / internet
(83.8)

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(81.1)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (80.5)
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(78.4)
4) สภาพภายในสถานที่พัก (74.1)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(69.7)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.6)
7) ความปลอดภัย (80.0)
8) บริการ wifi / internet (75.7)
9) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.2)
1) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (83.3)
2) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (82.8)
3) คุณภาพสินค้า (81.2)
4) ความสะดวกในการหาซื้อ (82.8)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(70.6)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.7)
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ตารางที่ 3.7-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มไมซ์)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

-

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(89.6)
2) ความหลากหลาย (88.0)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (86.4)
4) สภาพภายในสถานบริการ
(84.8)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(86.4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
7) ความปลอดภัย (76.7)
8) การบริการ wifi / internet
(63.9)
9) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (74.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(78.9)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (76.2)
3) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (71.9)
4) คุณภาพของอาหาร (73.5)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(71.4)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.1)
7) บริการ wifi / internet (73.5)
8) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.8)
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.4)
2) ความปลอดภัย (83.2)
3) การบริการ wifi / internet
(79.2)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.2)
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ตารางที่ 3.7-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มไมซ์)
ประเด็นที่ประเมิน
8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ
11. ความปลอดภัย

12. บริษัทนาเที่ยว

13. รถโดยสารสาธารณะ

จุดแข็ง
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(84.7)
2) ความหลากหลาย (84.7)
3) ความสวยงาม (88.2)
4) ความปลอดภัย (87.1)
1) ความเป็นมิตร (84.2)
2) ความซื่อสัตย์ (84.2)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(84.2)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว (84.2)
-

1) ความหลากหลาย (89.1)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(89.1)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(89.1)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (89.1)
-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) การบริการ wifi / internet
(82.4)

-

1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (78.4)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(75.7)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(70.3)
-

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(75.1)
2) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (66.5)
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ตารางที่ 3.7-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มไมซ์)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(88.8)
2) ความหลากหลาย (85.0)
3) ความสวยงาม (86.3)
4) ความปลอดภัย (85.0)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(62.7)
4) ความปลอดภัย (68.3)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(71.1)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (73.0)
1) ความสะดวกสบาย (76.6)
2) การสื่อสาร/ภาษา (76.0)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(74.9)
4) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว (74.3)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(80.0)
2) ความหลากหลาย (80.0)
3) ความน่าตื่นเต้น (78.9)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.9)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.0)
6) ความปลอดภัย (77.9)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.0)
1) การบริการ wifi / internet
(82.5)
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ตารางที่ 3.7-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มไมซ์)
ประเด็นที่ประเมิน
17. ห้องน้าสาธารณะ

จุดแข็ง
-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(70.9)
2) ความสะอาด (64.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(80.0)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.3)
3) การให้ความช่วยเหลือ (80.0)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.0)

2. กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ที่ สารวจมีทั้ง สิ้น 48 ตัวอย่าง เป็น เพศหญิง
มากกว่ า เพศชาย (ร้ อ ยละ 56.3 และร้ อ ยละ 43.8 ตามล าดั บ ) อยู่ ใ นช่ ว งอายุ 35-44 ปี
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 37.5) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 31.3) ประกอบอาชีพ
หลากหลาย โดยเป็นกลุ่มแรงงานในภาคการเกษตรกร (Agriculture Worker) ในสัดส่วนสูงสุด
(ร้อยละ 27.1)จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญ ญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.5) มีรายได้ไม่เกิน
40,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ/ปี ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 87.5) มาจากหลากหลายภู มิ ภ าค
โดยจากภูมิภาคเอเชียในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 97.9) กิจกรรม 3 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูงสุด
ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 91.7) เข้ารักษาทางการแพทย์
(ร้อยละ 85.4) และการรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 72.9) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ก ลุ่ม ที่ม าเพื่อ ใช้ บริ การเชิง สุ ขภาพ/บริก ารทางการแพทย์
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 82.3) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมาใช้บริการเชิง สุขภาพ/บริการทางการแพทย์
ควรมี 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 84.4) โดยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริการเชิงสุขภาพ/บริการเชิงการแพทย์
ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก ประสิทธิภาพ
ในการให้บ ริก าร ความเหมาะสมของอั ตราค่า บริ การ และความปลอดภัย อย่างไรก็ตามพบว่ า
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ยั ง มี จุ ด อ่ อ นที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ได้ แ ก่ สภาพภายในสถานบริ ก าร การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร
และการบริการ wifi / internet ในสถานบริการ
กิจ กรรมที่ นัก ท่ องเที่ ย วกลุ่ม นี้ เข้ าร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้แ ก่ การซื้อ สิ นค้ าและของที่ ระลึ ก
และการรับประทานอาหารไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้า
ร่ ว มดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ในระดั บ พึ ง พอใจมาก โดยในส่ ว นของการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก นั้ น
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ก ลุ่ ม นี้ เ ห็ น ว่ ายั ง มี จุ ด อ่ อ น ซึ่ ง สะ ท้ อ น จากคะ แนน คว ามพึ ง พอ ใจ ที่ ไ ม่ สู ง
ได้แก่ ความหลากหลายของประเภทสินค้า ความสะดวกในการหาซื้อ ประสิทธิภาพในการให้บริการ
คุณภาพสินค้า ความเหมาะสมของราคาสินค้าบริการ และความปลอดภัย ในขณะที่ในส่วนของ
ภัตตคาร/ร้านอาหารนั้นพบว่ามีจุดอ่อนหรือประเด็นที่คะแนนความพึงพอใจต่า ได้แก่ ความสะดวกใน
การเข้าถึงบริการ คุณภาพของอาหาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร สภาพภายในภัตตาคาร/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
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 พบว่ านักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจระดับมาก และพบว่ายังมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.7-2
ตารางที่ 3.7-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการสุขภาพ/บริการ
ทางการแพทย์)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. ประชาชน
1) ความเป็นมิตร (87.6)
1) ความซื่อสัตย์ (83.0)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.4)
2. สนามบิน
1) ความปลอดภัย (85.8)
1) ความสะอาดและสิ่งอานวย
2) ป้ายบอกทาง (85.0)
ความสะดวก (84.0)
3) ความสะดวกสบาย (84.8)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
4) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(83.6)
(84.8)
3) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(82.8)
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(82.2)
5) การสื่อสาร/ภาษา (82.0)
6) บริการ wifi / internet (76.6)
3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
1) ความหลากหลาย (85.0)
1) ความปลอดภัย (83.6)
และชายหาด
2) ความสวยงาม (85.0)
2) การบริการ wifi / internet
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (84.8)
(76.6)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ตารางที่ 3.7-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการสุขภาพ/บริการ
ทางการแพทย์)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
4. สถานที่พักแรม
1) ความหลากหลายของประเภท
1) ความปลอดภัย (83.6)
สถานพักแรม (85.2)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
2) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ค่าบริการ (83.6)
(84.8)
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(83.0)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.0)
5) สภาพภายในสถานที่พัก (81.2)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.0)
7) บริการ wifi / internet (80.2)
5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก 1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1) ความหลากหลายของประเภท
(84.8)
สินค้า (83.6)
2) ความหลากหลายของประเภท
2) ความสะดวกในการหาซื้อ (82.6)
ร้านค้า (84.6)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.0)
4) คุณภาพสินค้า (81.8)
5) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (81.8)
6) ความปลอดภัย (81.6)
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.6)
8) การบริการ wifi / internet
(77.2)
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
1) ความหลากหลายของประเภท
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (85.0)
(84.0)
2) คุณภาพของอาหาร (83.0)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.0)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.2)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.8)
6) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (79.2)
7) บริการ wifi / internet (77.6)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ตารางที่ 3.7-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการสุขภาพ/บริการ
ทางการแพทย์)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
7. บริการเชิงสุขภาพ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (87.2) 1) สภาพภายในสถานบริการ (83.8)
(สปาและนวดแผนไทย)
2) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (82.6)
ความสะดวก (87.0)
3) การบริการ wifi / internet
3) ความหลากหลาย (86.8)
(80.0)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (85.6)
5) ความปลอดภัย (85.0)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.8)
8. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม (80.6)
ทางประวัติศาสตร์
2) ความหลากหลาย (79.6)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (79.4)
4) ความปลอดภัย (79.2)
5) การบริการ wifi / internet
(71.6)

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

1) ความเป็นมิตร (70.0)
2) ความซื่อสัตย์ (69.0)
3) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(68.8)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (68.4)
1) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(81.8)
2) ความปลอดภัย (81.8)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.2)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (80.6)
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.2)
6) ความสะดวกในการเข้าถึง (78.8)
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ตารางที่ 3.7-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการสุขภาพ/บริการ
ทางการแพทย์)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
11. ความปลอดภัย
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (79.8)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(79.4)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(79.0)
12. บริษัทนาเที่ยว
1) ความหลากหลาย (78.6)
2) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (78.0)
3) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (77.8)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.4)
13. รถโดยสารสาธารณะ
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.0)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.0)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.4)
4) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (76.6)
5) ความปลอดภัย (76.0)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (74.6)
14. บริการตรวจคนเข้าเมือง
1) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(76.8)
2) ความสะดวกสบาย (76.4)
3) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(75.8)
4) การสื่อสาร/ภาษา (74.6)
15. กิจกรรมผจญภัย
1) ความน่าตื่นเต้น (76.6)
2) ความหลากหลาย (76.4)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (76.2)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(74.8)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ตารางที่ 3.7-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการสุขภาพ/บริการ
ทางการแพทย์)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
5) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (74.4)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (73.8)
7) ความปลอดภัย (73.6)
16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
1) ความสวยงาม (76.6)
2) ความหลากหลาย (75.2)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (75.0)
4) ความปลอดภัย (73.8)
5) การบริการ wifi / internet
(68.6)
17. ห้องน้าสาธารณะ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (73.8)
2) ความสะอาด (69.4)
18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (72.8)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(71.8)
3) การให้ความช่วยเหลือ (71.8)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (71.0)
3. กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเพื่อเล่นกีฬา/
ชมกีฬ า ที่ ส ารวจได้ มีทั้ งสิ้ น 22 ตัว อย่ าง เป็น เพศชายมากกว่ าเพศหญิ ง (ร้ อยละ 81.8 และ
ร้อยละ 18.2 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ในสัดส่วนสูง สุด (ร้อยละ 40.9) รองลงมา
เป็ น กลุ่ ม อายุ 25-34 ปี (ร้ อ ยละ 36.4) ประกอบอาชี พ หลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ ม แรงงาน
(Laborer, Daily Worker and Service Worker) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 40.9) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.4) มีรายได้มากกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 77.3) มาจากหลากหลายภูมิภาค โดยจากภูมิภาคโอเชียเนีย และเอเชีย
ในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 59.1 และ ร้อยละ 40.9 ตามลาดับ) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้า
ร่วมสูง สุดในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 86.4) การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก (ร้อยละ 77.3) เล่น กีฬา (ร้ อยละ 77.3) การท่อ งเที่ ยวทางทะเลและชายหาด
(ร้อยละ 68.2) และการใช้ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 63.6) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา มีความพึง พอใจ
โดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.6) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก
(ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
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 วทางทะเลและชายหาด ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า
ในส่วนของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นั้น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอย่างมาก ในขณะที่
ภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร และการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก มี ค วามพึ ง พอใจระดั บ มาก เท่ า นั้ น
โดยในส่วนของภัตตาคาร/ร้านอาหาร พบว่า จุดอ่อนหรือ ประเด็นที่คะแนนความพึงพอใจต่า ได้แก่
ความหลากหลายของประเภทภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร สภาพภายในภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร และบริการ wifi / internet
สาหรับในส่วนของการซื้อสินค้าและของที่ระลึก พบว่าจุดอ่อน ได้แก่ ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความหลากหลายของประเภทสินค้า ความสะดวกในการหาซื้อ
คุณภาพสินค้า ความเหมาะสมของราคาสินค้าบริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร 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 ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริการรถโดยสารสาธารณะ
บริการเชิงสุขภาพ สนามกอล์ฟ ความปลอดภัย นั้น พบว่ านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดั บมาก
และพบว่ายังมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไ ขเพื่อให้สามารถสร้างความพึง พอใจแก่
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.7-3
ตารางที่ 3.7-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. ประชาชน
1) ความเป็นมิตร (89.0)
1) ความซื่อสัตย์ (79.4)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.4)
2. สนามบิน
1) ความปลอดภัย (84.4)
1) ความสะดวกสบาย (83.8)
2) ความเป็นมิตรของพนักงาน (83.4)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.4)
4) ป้ายบอกทาง (82.8)
5) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (82.8)
6) การสื่อสาร/ภาษา (82.6)
7) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(81.6)
8) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(81.2)
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ตารางที่ 3.7-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
9) บริการ wifi / internet (72.6)
3. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม (85.8)
1) ความปลอดภัย (81.6)
ด้านทะเลและชายหาด 2) ความหลากหลาย (85.0)
2) การบริการ wifi / internet
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
(71.2)
(84.2)
4. สถานที่พักแรม
1) ความหลากหลายของประเภท 1) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
สถานพักแรม (85.2)
(83.8)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
2) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (83.6)
บริการ (84.4)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.4)
4) ความปลอดภัย (82.6)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.8)
6) บริการ wifi / internet (80.8)
7) สภาพภายในสถานที่พัก (77.6)
5. การซื้อสินค้าและของ
1) ความหลากหลายของประเภท
ที่ระลึก
ร้านค้า (83.4)
2) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(83.2)
3) ความหลากหลายของประเภทสินค้า
(81.2)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.6)
5) ความปลอดภัย (80.4)
6) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (80.0)
7) ความสะดวกในการหาซื้อ (79.8)
8) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.4)
9) คุณภาพสินค้า (76.6)
10) การบริการ wifi / internet (71.0)
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ความหลากหลายของประเภท
บริการ (86.2)
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (83.6)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 2) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(84.8)
(83.6)
3) คุณภาพของอาหาร (84.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.6)
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ตารางที่ 3.7-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
4) บริการ wifi / internet (77.8)
5) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (77.0)
7. บริการเชิงสุขภาพ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ความหลากหลาย (83.8)
(สปาและนวดแผนไทย)
(85.4)
2) ความปลอดภัย (83.4)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ค่าบริการ (85.0)
ความสะดวก (83.0)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(81.6)
5) สภาพภายในสถานบริการ (79.8)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.8)
7) การบริการ wifi / internet (71.4)
8. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม (85.4)
1) ความหลากหลาย (82.6)
ทางประวัติศาสตร์
2) ความปลอดภัย (82.4)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (81.0)
4) การบริการ wifi / internet (69.4)
9. มัคคุเทศก์
1) ความเป็นมิตร (74.8)
2) ความซื่อสัตย์ (74.0)
3) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(73.8)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (73.6)
10. สนามกอล์ฟ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (82.6)
2) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(81.4)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.0)
4) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(78.6)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.4)
6) ความปลอดภัย (76.0)
11. ความปลอดภัย
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (78.4)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(78.4)
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ตารางที่ 3.7-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(77.0)
12. บริษัทนาเที่ยว
1) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (82.4)
2) ความหลากหลาย (81.6)
3) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(79.2)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.8)
13. รถโดยสารสาธารณะ
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.2)
2) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(79.8)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.2)
4) ความปลอดภัย (76.4)
5) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (74.6)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (72.2)
14. บริการตรวจคน
1) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
เข้าเมือง
(79.8)
2) ความสะดวกสบาย (77.4)
3) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(75.6)
4) การสื่อสาร/ภาษา (73.8)
15. กิจกรรมผจญภัย
1) ความน่าตื่นเต้น (84.4)
1) ความหลากหลาย (84.0)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (81.2)
3) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(80.6)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.2)
5) ความปลอดภัย (78.8)
6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (77.0)
16. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม (79.8)
เชิงนิเวศน์
2) ความหลากหลาย (78.2)
3) ความสะดวกในการเข้าถึง (76.8)
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ตารางที่ 3.7-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา)
(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
ประเด็นที่ประเมิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
4) ความปลอดภัย (74.2)
5) การบริการ wifi / internet (66.6)
17. ห้องน้าสาธารณะ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (73.0)
2) ความสะอาด (63.8)
18. ศูนย์บริการ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (71.6)
นักท่องเที่ยว
2) การให้ความช่วยเหลือ (71.0)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(68.4)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (66.6)
การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มาเพื่อเข้าร่วมประชุม/ท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล/สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า (MICE) กลุ่มที่มาเพื่อใช้สุขภาพ/บริการทางการแพทย์
และกลุ่ม ที่มาเพื่อ เล่น กีฬา/ชมกี ฬา นั้น จาเป็นต้ องพิ จารณาในรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่ มีผล
ต่อความพึ งพอใจรวมของแต่ ละประเด็นบริ การด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง จากการศึ กษาพบว่ าในแต่ละ
ประเด็นหลักที่ประเมินมีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการ
ขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณาตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
ซึ่งมีวิ สัยทั ศน์ “วางฐานการพัฒ นาและส่ง เสริม การท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็น แหล่ง ท่องเที่ย ว
คุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน ” แล้ว ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมี
เป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก”
ลงมา ก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
หรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.7-4
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MICE

กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/
บริการทางการแพทย์

กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา

ตารางที่ 3.7-4 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามกลุ่ม
เฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว

1. ประชาชน







2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด







3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์







4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก







5. บริการเชิงสุขภาพ







6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร







7. สนามกอล์ฟ

-





8. สถานที่พักแรม







9. มัคคุเทศก์







10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว







11. กิจกรรมผจญภัย







12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์







13. รถโดยสารสาธารณะ







14. ห้องน้าสาธารณะ







15. บริษัทนาเที่ยว







16. ความปลอดภัย







17. สนามบิน







18. บริการตรวจคนเข้าเมือง







บริการด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ  หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
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ส่วนที่ 3.8
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว
(ตามโครงสร้างประชากรศาสตร์)
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประมวลผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตามโครงสร้ า งประชากรศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ กลุ่ ม สตรี กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ (อายุ 55 ปี ขึ้ น ไป)
และ กลุ่มผู้มีรายได้สูง (รายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี/ขึ้นไป) ผลการสารวจความพึงพอใจ เป็นดังนี้
1. กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปี ขึ้นไป)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มผู้สูงอายุที่สารวจ
มีจานวนทั้งสิ้น 241 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 58.1 และร้อยละ 41.9 ตามลาดับ)
ประกอบอาชี พ หลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ ม เกษี ย ณ (Retired) ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 35.7)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.2) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ/ปี ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 50.2) มาจากหลากหลายภูมิ ภ าค โดยจากภู มิ ภ าคยุ โ รป
และเอเชียในสัดส่วนสูง (ร้อยละ 37.3 และร้อยละ 31.1 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน
ในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 79.7) กิจกรรม 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมสูง สุ ด
ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 80.1) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
(ร้อ ยละ 71.8) การซื้ อสิ นค้ าและของที่ร ะลึ ก (ร้อ ยละ 62.2) การท่อ งเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์
(ร้อยละ 49.8) และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 43.2) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ ก ลุ่ม ผู้สู ง อายุ มีค วามพึง พอใจโดยรวมในระดั บ ถึ ง พึ ง พอใจมาก
(ร้อยละ 80.4) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด การซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึ ก การท่ องเที่ ยวทางประวั ติศาสตร์ และการใช้
บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจอย่างมาก
ต่อการซื้อสินค้าและของที่ระลึก ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่แหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ นั้น มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยในแต่ละประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า เช่น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
มี จุ ด อ่ อ นในประเด็ น การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร สภาพภายในภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ และบริ การ wifi / internet ส่วนแหล่งท่ องเที่ ยวทางทะเล
และชายหาด จุดอ่อน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ความหลากหลาย ความสวยงาม ความปลอดภัย
และการบริการ wifi / internet เป็นต้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นที่สนใจ
ของนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต
รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
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 ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง สนามบิ น บริ ษั ท น าเที่ ย ว
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บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น คะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
และพบว่ า ยัง มี จุ ด อ่ อ นที่ จ าเป็ น ต้อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจ
แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.8-1
ตารางที่ 3.8-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มผู้สูงอายุ)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน
2. สนามบิน

1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

4. สถานที่พักแรม

จุดแข็ง
ความเป็นมิตร (90.3)
ความซื่อสัตย์ (86.4)
ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (86.9)
ความปลอดภัย (86.5)
ความสะดวกสบาย (85.9)
ป้ายบอกทาง (85.4)
มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(85.2)
มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(84.9)
ความเป็นมิตรของพนักงาน
(84.8)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.7)
-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (81.9)
1) การสื่อสาร/ภาษา (82.3)
2) บริการ wifi / internet (76.6)

1)
2)
3)
4)
5)

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1)
(84.4)
2)
3)
4)
5)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ความสะดวกในการเข้าถึง (83.9)
ความหลากหลาย (83.0)
ความสวยงาม (81.2)
ความปลอดภัย (79.7)
การบริการ wifi / internet
(76.6)
ความปลอดภัย (83.1)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.0)
ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (82.8)
สภาพภายในสถานที่พัก (82.6)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.1)
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ตารางที่ 3.8-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มผู้สูงอายุ)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง
6)

7)
8)
5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก 1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 1)
(84.5)
2) ความหลากหลายของประเภท
2)
สินค้า (84.5)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

7. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวดแผนไทย)

1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(85.5)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (85.0)
3) คุณภาพของอาหาร (84.7)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(84.5)
-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

1)
2)
3)
4)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(81.8)
บริการ wifi / internet (81.7)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (78.8)
ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (84.0)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.0)
คุณภาพสินค้า (82.6)
ความสะดวกในการหาซื้อ (82.6)
ความปลอดภัย (81.9)
ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (81.2)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (79.9)
การบริการ wifi / internet
(78.0)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (83.7)
สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (83.3)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.1)
บริการ wifi / internet (80.8)

1) ความสะดวกในการเข้าถึง (76.1)
2) ความหลากหลาย (76.1)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (75.3)
4) ความปลอดภัย (74.1)
5) สภาพภายในสถานบริการ (73.6)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (73.1)
7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(72.3)
8) การบริการ wifi / internet
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ตารางที่ 3.8-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มผู้สูงอายุ)
ประเด็นที่ประเมิน

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน

จุดแข็ง
9)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

1)
2)
3)
4)
5)

9. มัคคุเทศก์

-

1)
2)
3)
4)

10. สนามกอล์ฟ

(70.6)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(69.3)
ความสวยงาม (78.8)
ความหลากหลาย (78.5)
ความสะดวกในการเข้าถึง (77.5)
ความปลอดภัย (75.8)
การบริการ wifi / internet
(71.6)
ความเป็นมิตร (61.8)
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(61.6)
ความซื่อสัตย์ (60.5)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (59.7)

1) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(93.9)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (93.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (93.0)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(93.0)
5) ความปลอดภัย (92.2)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (87.0)

11. ความปลอดภัย

12. บริษัทนาเที่ยว

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(82.4)
2) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (80.5)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(78.2)
1) ความหลากหลาย (77.3)
2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.9)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (75.3)
4) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง (75.3)
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ตารางที่ 3.8-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มผู้สูงอายุ)
ประเด็นที่ประเมิน
13. รถโดยสารสาธารณะ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

15. กิจกรรมผจญภัย

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

17. ห้องน้าสาธารณะ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
-

จุดแข็ง
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.9)
ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (79.0)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.5)
ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (78.1)
ความปลอดภัย (77.5)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (73.4)
1) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(78.3)
2) ความสะดวกสบาย (75.8)
3) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
(75.3)
4) การสื่อสาร/ภาษา (74.5)
1) ความหลากหลาย (59.8)
2) ความสะดวกในการเข้าถึง (59.7)
3) ความน่าตื่นเต้น (59.0)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (58.8)
5) ความปลอดภัย (58.0)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(57.3)
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร (56.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (68.4)
2) ความสวยงาม (68.4)
3) ความหลากหลาย (68.2)
4) ความปลอดภัย (65.2)
5) การบริการ wifi / internet
(64.9)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง (72.8)
2) ความสะอาด (71.3)
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ตารางที่ 3.8-1 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มผู้สูงอายุ)
ประเด็นที่ประเมิน
18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

จุดแข็ง
-

1)
2)
3)
4)

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
ความสะดวกในการเข้าถึง (61.8)
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(61.8)
การให้ความช่วยเหลือ (60.3)
การใช้ภาษาในการสื่อสาร (60.1)

2. กลุ่มผู้มีรายได้สูง (มีรายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มผู้มีรายได้สู ง
ทีส่ ารวจมีจานวนทั้งสิ้น 2,083 ตัวอย่าง เป็นเพศชายใกล้เคียงกับเพศหญิง (ร้อยละ 49.3 และร้อยละ
50.7 ตามล าดั บ ) อยู่ใ นช่ วงอายุ 25-34 ปี ในสั ด ส่ วนสู ง สุ ด (ร้ อยละ 55.7) รองลงมาเป็ น
กลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 17.4) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional)
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 40.8) จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.8)
มาจากหลากหลายภูมิ ภาค โดยจากภู มิภ าคเอเชีย และยุโ รปในสัด ส่ว นสูง (ร้อ ยละ 50.0 และ
ร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ พักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูง สุด (ร้อยละ 88.6)
กิจกรรม 5 อั นดับแรกที่นั กท่อ งเที่ ย วเข้ าร่วมสูง สุ ดในการท่อ งเที่ ยวครั้ ง นี้ ได้แก่ การท่องเที่ย ว
ทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 79.9) การรับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 75.1) การซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก (ร้อยละ 69.5) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 49.7) และการใช้บริการสปา
และนวดแผไทย (ร้อยละ 48.1) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่ม ผู้มีรายได้สูง มี ความพึง พอใจโดยรวมในระดับพึง พอใจมาก
(ร้อยละ 82.2) ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึน้ ไป)
กิจ กรรมที่ นัก ท่อ งเที่ ยวกลุ่ มผู้ มี รายได้สู ง เข้ าร่ วมที่ สาคัญ ได้ แก่ การท่ องเที่ ยวทางทะเล
และชายหาด การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ และการใช้บริการ สปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี
ความพึงพอใจอย่างมากต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์
และบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ น จุ ด แข็ ง ในการส่ ง เสริ ม การตลาดกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ในขณะที่ บ ริ ก าร
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก นั้น มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก
เท่านั้น โดยในส่วนของภัตตาคาร/ร้านอาหาร พบว่ามีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึง
พอใจต่า ได้แก่ สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ
การใช้ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ ในขณะที่
การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก พบว่ า จุ ด อ่ อ นได้ แ ก่ ความหลากหลายของประเภทร้ า นค้ า ความ
หลากหลายของประเภทสินค้า คุณภาพสินค้า ความสะดวกในการหาซื้อ การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบริ ก ารต่ า งๆ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยว
อีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใ จ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น พบว่านักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้มีรายได้สูง มีความพึงพอใจระดับมากเท่า นั้น คะแนนความพึง พอใจค่อนข้างต่ า และพบว่ า
มีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.8-2
ตารางที่ 3.8-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ผู้มีรายได้สูง)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (87.2)

2. สนามบิน

1) ป้ายบอกทาง (85.5)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (84.2)
3) ความสะดวกสบาย (85.1)
4) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(84.5)

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(84.9)
2) ความหลากหลาย (84.8)
3) ความสวยงาม (85.5)
4) ความปลอดภัย (84.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.5)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (85.0)

4. สถานที่พักแรม

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (82.8)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(81.1)
1) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(81.9)
2) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(82.7)
3) การสื่อสาร/ภาษา (81.6)
4) บริการ wifi / internet (75.9)
5) ความปลอดภัย (84.0)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.0)
1) การบริการ wifi / internet
(75.6)

1) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(82.4)
2) สภาพภายในสถานที่พัก (80.3)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.7)
หน้าที่ 3-265
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.8-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ผู้มีรายได้สูง)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.1)

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.3)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (86.1)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.9)
5) ความปลอดภัย (83.4)
6) บริการ wifi / internet (80.0)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.9)
1) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (83.6)
2) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (82.5)
3) คุณภาพสินค้า (80.6)
4) ความสะดวกในการหาซื้อ (82.2)
5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.9)
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(80.7)
7) ความปลอดภัย (81.4)
8) การบริการ wifi / internet
(75.5)
9) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (81.3)
1) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (79.2)
2) คุณภาพของอาหาร (82.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(79.9)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.6)
5) บริการ wifi / internet (76.6)
หน้าที่ 3-266
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.8-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ผู้มีรายได้สูง)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(83.6)
2) การบริการ wifi / internet
(80.2)

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(85.4)
2) ความหลากหลาย (84.8)
3) ความสวยงาม (86.3)
4) ความปลอดภัย (84.3)
1) ความเป็นมิตร (86.3)
2) ความซื่อสัตย์ (84.8)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(84.5)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว (84.4)
-

9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (81.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(89.9)
2) ความหลากหลาย (89.0)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (87.5)
4) สภาพภายในสถานบริการ
(85.3)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(86.6)
6) ความปลอดภัย (85.7)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (87.5)
1) การบริการ wifi / internet
(75.1)

-

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(79.2)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(79.4)
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.8-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ผู้มีรายได้สูง)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.0)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.6)
5) ความปลอดภัย (77.8)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.6)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (79.9)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(81.5)
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(79.4)
1) ความหลากหลาย (79.6)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(78.2)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(78.5)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.5)
2) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (76.2)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(74.5)
4) ความปลอดภัย (76.3)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.6)
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.8-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ผู้มีรายได้สูง)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(85.2)
2) ความหลากหลาย (85.5)
3) ความน่าตื่นเต้น (86.4)

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (78.2)
1) ความสะดวกสบาย (80.2)
2) การสื่อสาร/ภาษา (77.7)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(81.2)
4) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว (79.0)
1) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(82.2)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.6)
3) ความปลอดภัย (82.2)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(82.6)
2) ความหลากหลาย (82.3)
3) ความสวยงาม (83.8)
4) ความปลอดภัย (81.7)
5) การบริการ wifi / internet
(74.8)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(74.2)
2) ความสะอาด (71.1)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(80.7)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(79.8)
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.8-2 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (ผู้มีรายได้สูง)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) การให้ความช่วยเหลือ (80.7)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(79.2)

3. กลุ่มสตรี
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มสตรีที่สารวจทั้งสิ้น
3,063 ตัวอย่าง อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 42.3) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
15-24 ปี (ร้ อ ยละ 31.6) ประกอบอาชี พ หลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ ม วิ ช าชี พ (Professional)
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 24.7) จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.3)
มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 69.5) มาจากหลากหลายภูมิภาค
โดยจากภู มิภ าคเอเชีย และยุ โรปในสัด ส่ว นสูง (ร้ อยละ 49.2 และร้อ ยละ 37.2 ตามล าดั บ )
มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ พัก ผ่อนในวันหยุด ในสั ดส่ วนสู ง สุ ด (ร้อ ยละ 85.9) กิจกรรม 5 อั นดับ แรก
ที่นั ก ท่ องเที่ ยวเข้ า ร่ ว มสู งสุ ด ในการท่ องเที่ ย วครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ย วทางทะเลและชายหาด
(ร้ อ ยละ 76.0) การรั บ ประทานอาหารไทย (ร้ อ ยละ 75.5) การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
(ร้ อ ยละ 72.1) การใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย (ร้ อ ยละ 48.0) และการท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 47.2) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 82.8)
ต่ากว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (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
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจ
เพียงระดับมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่ง ท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยัง มี
จุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่า เช่น แหล่ง ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดมี
จุดอ่อนในประเด็น ความสะดวกในการเข้าถึง ความปลอดภัย และการบริการ wifi / internet
ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีจุดอ่อน เช่น สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร
ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ 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 ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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โดยพบว่ า มี จุ ดอ่ อ นที่ จ าเป็ นต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจแก่
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขแสดงในตารางที่ 3.8-3
ตารางที่ 3.8-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มสตรี)
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร (87.4)

2. สนามบิน

1) ป้ายบอกทาง (85.0)
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก (84.2)
3) ความสะดวกสบาย (85.0)
4) ความเป็นมิตรของพนักงาน
(84.6)
5) ความปลอดภัย (85.2)

3. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด

1) ความหลากหลาย (84.8)
2) ความสวยงาม (84.6)

4. สถานที่พักแรม

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.4)
2) ความหลากหลายของประเภท
สถานพักแรม (84.4)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความซื่อสัตย์ (82.8)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(81.8)
1) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
(82.4)
2) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
(82.8)
3) การสื่อสาร/ภาษา (82.0)
4) บริการ wifi / internet (76.0)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(84.0)
2) ความปลอดภัย (82.8)
3) การบริการ wifi / internet
(75.6)
1) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(82.8)
2) สภาพภายในสถานที่พัก (81.0)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(81.0)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.2)
5) ความปลอดภัย (83.6)
6) บริการ wifi / internet (80.2)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (83.2)
หน้าที่ 3-271

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.8-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มสตรี)
ประเด็นที่ประเมิน
5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

จุดแข็ง
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (85.4)
2) ความหลากหลายของประเภท
ร้านค้า (84.8)

6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ (84.6)
2) ความหลากหลายของประเภท
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (85.4)

7. บริการเชิงสุขภาพ (สปา
และนวดแผนไทย)

1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(86.0)
2) ความหลากหลาย (85.2)
3) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก (86.0)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (84.6)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
1) ความหลากหลายของประเภท
สินค้า (83.2)
2) คุณภาพสินค้า (81.6)
3) ความสะดวกในการหาซื้อ (83.0)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.0)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(82.6)
6) ความปลอดภัย (81.4)
7) การบริการ wifi / internet
(76.8)
8) ความเหมาะสมของราคาสินค้า
บริการ (82.0)
1) สภาพภายในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร (79.0)
2) คุณภาพของอาหาร (83.0)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(80.6)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.2)
5) บริการ wifi / internet (76.8)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (82.2)
1) สภาพภายในสถานบริการ
(81.8)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(81.0)
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(83.4)
4) ความปลอดภัย (83.2)
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ตารางที่ 3.8-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มสตรี)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

8. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

-

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

11. ความปลอดภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
5) การบริการ wifi / internet
(77.6)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(82.2)
2) ความหลากหลาย (82.4)
3) ความสวยงาม (83.0)
4) ความปลอดภัย (81.2)
5) การบริการ wifi / internet
(73.2)
1) ความเป็นมิตร (75.4)
2) ความซื่อสัตย์ (73.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(73.8)
4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(74.2)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(78.4)
2) จานวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการ
(78.2)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(77.8)
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.8)
5) ความปลอดภัย (76.8)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (76.2)
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว (79.2)
2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(79.6)
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ตารางที่ 3.8-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มสตรี)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

12. บริษัทนาเที่ยว

-

13. รถโดยสารสาธารณะ

-

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง

-

15. กิจกรรมผจญภัย

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
3) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย
(79.0)
1) ความหลากหลาย (81.2)
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(81.0)
3) ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
(81.0)
4) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (80.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(80.0)
2) ความสะอาดและ
ความสะดวกสบาย (77.6)
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(75.2)
4) ความปลอดภัย (77.0)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(78.6)
6) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (79.6)
1) ความสะดวกสบาย (78.0)
2) การสื่อสาร/ภาษา (75.6)
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
(79.4)
4) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว (78.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(78.8)
2) ความหลากหลาย (78.6)
3) ความน่าตื่นเต้น (80.0)
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ตารางที่ 3.8-3 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มสตรี)
ประเด็นที่ประเมิน

จุดแข็ง

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ

-

18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

-

(ค่าเฉลี่ย : ร้อยละ)
จุดอ่อน
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(76.2)
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(77.8)
6) ความปลอดภัย (76.2)
7) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ (77.4)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(77.4)
2) ความหลากหลาย (77.8)
3) ความสวยงาม (80.4)
4) ความปลอดภัย (76.4)
5) การบริการ wifi / internet
(71.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(75.0)
2) ความสะอาด (71.0)
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
(75.2)
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
(75.2)
3) การให้ความช่วยเหลือ (75.2)
4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
(73.6)

การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว นั้น จาเป็น
ต้ อ งพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจรวมของแต่ ล ะประเด็ น
บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในแต่ละประเด็นหลักที่ประเมินมีหลายๆ ประเด็นย่อยที่
มีผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริม
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-275

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มสตรี

กลุ่มผู้ผุ้มีรายได้สูง

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 “ระดับพึงพอใจอย่าง
มาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการ
สารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมา ก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่น
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 หากเป็ น
“ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้
รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.8-4
ตารางที่ 3.8-4 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามกลุ่ม
เฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว

1. ประชาชน







2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด







3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก










5. บริการเชิงสุขภาพ







6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร







7. สนามกอล์ฟ
8. สถานที่พักแรม










9. มัคคุเทศก์







10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว







11. กิจกรรมผจญภัย







12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์







13. รถโดยสารสาธารณะ







บริการด้านการท่องเที่ยว

14. ห้องน้าสาธารณะ



15. บริษัทนาเที่ยว



16. ความปลอดภัย



17. สนามบิน



18. บริการตรวจคนเข้าเมือง



หมายเหตุ  หมายถึง ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
 หมายถึง มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-276

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 4
รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยตามพื้นที่เป้าหมาย จานวน 6 แห่ง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 4
รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ตามพื้นที่เป้าหมาย จานวน 6 แห่ง
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงปัจจัยหรือแรงผลักดันในการเดินทางมา
ท่ 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
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะกลุ่ ม ทั้ ง นี้ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก
ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การด าเนิ น การส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม
และสัง เกตการณ์ การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยร่ ว มกั บ คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบผล
การด าเนิ น งานโครงการฯ และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
โดยลงพื้น ที่เ พื่อติ ดตามและสัง เกตการณ์การส ารวจทัศนคติ ความพึง พอใจ และพฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558
1. ผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 6 แห่ง ดังนี้
ที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการกากับ ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ
และเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสุ่มลงพื้นที่ ดังนี้
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 1
ในวัน อังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ท่า อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภู มิ
และ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมติ ด ตามและ
สังเกตการณ์ จานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สานักปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 2
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ท่ าเรื อ -เ ก าะ ช้ า ง พื้ น ที่ จั ง ห วั ดต ร า ด
โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมติ ด ตามและสั ง เกตการณ์ จ านวน 6 ท่ า น ประกอบด้ ว ย
ผู้ แ ทนคณะกรรมการเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 3
ในวั น ที่ 1-2 กั น ยายน พ.ศ. 2558 ณ บริ เ วณชายหาดหั ว หิ น สถานี ร ถไฟ
และแหล่ งท่อ งเที่ยวพื้นที่ จัง หวัด ประจวบคีรีขั นธ์ โดยมีผู้ เข้า ร่ว มกิจ กรรมติด ตาม
และสังเกตการณ์ จานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สานักปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 4
ในวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ บริเวณตลาดสินค้าอินโดจีน และแหล่งท่องเที่ยว
พื้ น ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมติ ด ตามและสั ง เกตการณ์
จ านวน 8 ท่ า น ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนคณะกรรมการ เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก ปลั ด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 5
ในวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต อาทิ ป่าตอง แหลมพรหมเทพ จังซีลอน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมติดตามและสังเกตการณ์ จานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ
เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ผู้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทีมที่ปรึกษา
- การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 6
ในวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ไร่สตอเบอรี่ เป็นต้น
โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมติ ด ตามและสั ง เกตการณ์ จ านวน 6 ท่ า น ประกอบด้ ว ย
ผู้ แ ทนคณะกรรมการเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 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
ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงถึง ความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่
นักท่องเที่ยวรับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริง
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 1
1) นางสมทรง สัจจาภิมุข

รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2) นายอัศฐา ไชยานุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) นางสาวกลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5) นายอิสระ อะนา
นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
6) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

7) นางสาวสุวพิมพ์ เลี่ยมมิลฟุล นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
 ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 1

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 2
1) นางสมทรง สัจจาภิมุข

รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2) นายอัศฐา ไชยานุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์ นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
5) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

 ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 2

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 3
1) นายอารัญ บุญชัย
ผู้อานวยการสานักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4) นางสมทรง สัจจาภิมุข

รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

5) นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
6) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์

นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

 ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 3

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 4
1) นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) นางสมทรง สัจจาภิมุข
3) นางสาวยุวดี นิรัตน์ตระกูล

รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน กองวิจัยการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

4) นายมงคล วิมลรัตน์

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมการท่องเที่ยว

5) นายณัฐพร เพียรงาม

ลูกจ้างเหมาบริการ
กรมการท่องเที่ยว

6) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์ นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
7) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์
นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
8) นางสาวสุวพิมพ์ เลี่ยมมิลฟุล นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
 ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 4

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 5
1) นางสมทรง สัจจาภิมุข
รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2) นางสาวยุวดี นิรัตน์ตระกูล

ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน กองวิจัยการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
3) นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4) นางสาวฐาดินี พงษ์รูป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) นางสาวปิยะนุช บุญเย็น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์ นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
7) นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์
นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
8) นางสาวสุวพิมพ์ เลี่ยมมิลฟุล นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
 ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 5

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-7

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.6 รายชื่อผู้เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 6
1) นางสมทรง สัจจาภิมุข
รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2) นายอัศฐา ไชยานุวงศ์
3) นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์ นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
5) นายอิสระ อะนา
นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
6) นางสาวสุวพิมพ์ เลี่ยมมิลฟุล นักวิจัย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
 ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 6

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-8

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 5
รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 5
รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพื่ อประเมิ นผลความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ยวที่สะท้ อนถึ ง ปัจจั ยหรือแรงผลักดั 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
โครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้


กรอบการประมวลผล

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

10 จังหวัด (นาเสนอเป็นรายจังหวัด)
1) กรุงเทพมหานคร
2) ภูเก็ต
3) ชลบุรี
4) สุราษฎร์ธานี
5) เชียงใหม่
6) สงขลา
7) กระบี่
8) ประจวบคีรีขันธ์
9) พังงา
10) เชียงราย
ภาพรวมประเทศ (ประมวลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

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

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

ของแต่ละจังหวัดในปี 2557)
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทน
ของ12 เมือง ต้องห้าม...พลาด
(ลาปาง เพชรบูรณ์ น่าน บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม
ราชบุรี ตราด จันทบุรี ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช)
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (ประมวลผลรวมของจังหวัด
ที่สารวจและอยู่ในเขตฯ)
1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
(เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา)
2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
(ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล)
3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
และอุบลราชธานี)
3.1) มุกดาหาร
4. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด)
5. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง)
รายด่าน
1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
3) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ภาพรวมด่าน (ประมวลผลรวมโดยการหาค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักรายด่านด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เข้าออกในแต่ละด่านในปี 2557)
ประเทศหลัก
1) China
2) Japan
3) Russia
4) India
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

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

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
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Satisfaction (Q15) /
Dissatisfaction(Q16)
CROSS TAB
CROSS TAB
Profile /
การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ
First Visit /
Own
Others
Revisit
arrangement/
Semi-FIT /
By travel agent
5) Korea
√
√
√
6) United Kingdom
√
√
√
7) Malaysia
√
√
√
8) Laos
√
√
√
9) Singapore
√
√
√
10) Australia
√
√
√
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)
√
√
√
กลุ่มผู้สูงอายุ (55 ปี ขึ้นไป)
√
√
√
กลุ่มสตรี
√
√
√
กลุ่มรายได้สูง (USD40,000 ต่อปี)
√
√
√
กลุ่มความถี่การเดินทางมาประเทศไทย
First Visit
√
Re-visit
√
กลุ่มรูปแบบการจัดการเดินทาง
Own arrangement
√
Semi-FIT
√
By travel agent
√

หมายเหตุ

หมายเหตุ การประมวลผลตามตารางข้างต้นเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล และเพื่อการนาเสนอเป็นตารางตัวเลขในภาคผนวก
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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บทที่ 6
รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 6
รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อนาเสนอผลการสารวจทัศนคติและความพึง พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
จั ด ประชุ ม ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2558 เวลา 09.00 -16.00 น.
ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร
1.3 จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จานวนทั้งสิ้น 80 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ /รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี จ านวน 67 คน
โดยมาจาก 31 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว
การท่ อ งเที่ ย ว แห่ ง ปร ะเทศไ ทย ส านั ก ง าน สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ธ นาคาร แห่ ง ปร ะเทศไ ทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี ส านักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจัง หวัดเชียงราย กรมการจัดหางาน สานั กวัฒนธรรม
กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่ ออากรท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ ง ยื น กรมการขนส่ ง ทางบก กรมเจ้ า ท่ า กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ขน ส่ ง จ ากั ด ส านั ก ง าน ต ร ว จคน เข้ า เมื อ ง ก อ ง บั ง คั บ ก าร ต าร ว จท่ อ ง เที่ ย ว
บริ ษั ท ท่ าอ าก า ศย าน ไ ทย จ า กั ด (ม หาช น ) บริ ษั ท ก า ร บิ น ไ ทย จ ากั ด ( มหา ชน )
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด กรมการปกครอง สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ องค์การสวนสัตว์ และสานักนโยบายและยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาคเอกชน มีจานวน 13 คน โดยมาจาก 6 หน่วยงาน
ได้ แ ก่ สภาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สมาคมส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วไทย
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์และผจญภั ย สมาคมไทยธุ รกิจ การท่ องเที่ ยว สมาคมท่องเที่ย ว
สัมพันธ์ไทย-จีน และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเมนท์ จากัด
(รายละเอียดกาหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการตามเอกสารแนบท้าย)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ
 ปั ญ หานั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น จากการที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น เดิ น ทางมาประเทศไทย
เป็ น จ านวนมาก โดยในปี 2557 มี ป ระมาณ 7 ล้ า นคน ก็ มี ทั้ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ข้ อ ดี คื อ
ช่วยทาให้เ ศรษฐกิจของไทยดี เพราะคนจีน มาจับจ่ายซื้ อสินค้าเป็น จานวนมากทาให้ธุรกิ จ
บริการของไทยต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น สาหรับข้อเสีย เนื่องจากวัฒนธรรมของคนจีนกับคนไทย
แตกต่างกัน คนจีน ขาดความเป็นระเบียบ ทาอะไรเสียงดัง และส่วนใหญ่ไ ม่รู้ภาษาอัง กฤษ
เมื่อไปถามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือพักในสถานพักแรม มักจะทาให้ข้าวของเสียหา ส่งผลให้
คนไทยไม่พึงพอใจ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆ เมื่อเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมามากก็
จะหนีไปท่องเที่ยวที่อี่ นแทน แต่เนื่อ งจากนักท่องเที่ย วจีนเป็นตลาดใหญ่และมีกาลัง ซื้อสู ง
ในขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ยุ โ รปก าลั ง มี ปั ญ หา จึ ง ท าให้ มี ส่ ว นช่ ว ยการท่ อ งเที่ ย ว ของไทยได้
โดยมีแนวทางแก้ไขคือควรจากัดจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2559 ให้ไม่เกิน 8 ล้านคน
หรือต่อไปอีก 2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
 กรมการขส่งทางบก จัดทา application สาหรับเรื่องร้องเรียนจากการให้บริการรถสาธารณะ
เช่น แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์
 สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ๆ ควรท า Taxi Stand เหมื อ นประเทศสิ ง คโปร์ เพื่ อ อ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
 กรมอุท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่า และพั นธุ์พื ช มีภ าระกิจ ในการอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
แต่ต้องมาทาหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความชานาญและจานวนน้อย
ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากได้ เมื่อมีนัก ท่องเที่ยวจานวนมากจะส่ง ผล
กระทบต่ อ ธรรมชาติ ดั ง นั้ น ภาระหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานอาจจะขั ด กั น เอง ส่ ง ผลต่ อ
การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณของแต่ละอุทยานฯ ก็ยังไม่เหมาะสม อุทยานที่มีรายได้มาก
เนื่ อ งจากมี จ านวนนั ก ท่อ งเที่ ยวมากแต่ ก็ ไ ด้ รับ งบประมาณใกล้ เ คี ยงกั บ อุ ทยานขนาดเล็ ก
ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจของเจ้าหน้าที่ในการทางาน
 การท่ อ งเที่ ยวมี หลายหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ควรที่ จ ะต้ องบู รณาการร่ว มกั น หน่ วยงานใด
ควรจะรับผิดชอบด้านใดให้ชัดเจน
 การดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในอุทยานก็ทาได้ยาก หากมีจานวนนักท่องเที่ยว
ในอุทยานฯ จานวนมากขึ้น
 หน่วยงานภาครัฐประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมากได้ ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบในด้ า นลบ
ต่อบริการนักท่องเที่ยว ดังนั้น เราควรเตรียมความพร้อมให้พร้อมก่อนที่จะประชาสัมพันธ์
ออกไป
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 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ จ บการศึ ก ษายั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเป็ น มั ค คุ เ ทศก์
แต่ ก็ไ ด้ รับ บั ตรมัคุ เ ทศก์ ส่ ง ผลต่อ คุ ณภาพของมั คคุ เ ทศก์ จึ ง ควรที่ จ ะต้ อ งมี การฝึก งานกั บ
บริษัทเอกชนก่อนอย่างน้อย 6 เดือน จึงให้บัตรมัคคุเทศก์
 ปัญ หามั คคุ เ ทศก์ เถื่ อ น (ไกด์ผี ) เกิ ดจากช่ ว งที่ มีนั ก ท่อ งเที่ ย วจ านวนมาก ท าให้ มัค คุ เทศก์
ไม่เพียงพอ บริษัทนาเที่ยวจึงใช้มัคคุเทศก์เถื่อนซึ่งไม่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย มีการอธิบาย
ผิดๆ ถู กๆ เช่ น นัก ท่องเที่ ยวชาวจีน เข้ ามาจานวนมาก บริ ษัท นาเที่ย วก็ ใช้ คนจี นที่ สื่อ สาร
ภาษาจีนและความใกล้ชิดทางเชื้อชาติ แต่ไ ม่มีความรู้ในวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง ดัง นั้น
จึงควรเพิ่มจานวนมัคคุเทศก์ให้ได้สัดส่วนกับจานวนนักท่องเที่ยว
 ควรจัดทามาตรฐาน “ดาว” ของแต่ละโรงแรมในกลุ่มอาเซียนให้สอดคล้องกัน เพื่อสะดวก
ในการกาหนดราคา เนื่องจากมาตรฐานโรงแรมของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
 ก่อนที่นักท่อ งเที่ยวจะเข้าไปในอุท ยานต่างๆ ควรจะต้อ งเข้าศู นย์บ ริการนักท่อ งเที่ยวก่อ น
เพื่อที่ศูนย์จะได้ให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวในขณะอยู่ในอุทยานจะได้ไม่ทาให้สภาพแวดล้อม
เสียหาย
 ห้องน้าสาธารณะควรให้กระทรวงสาธารณะสุขรับผิดชอบ
 Wifi ควรให้ในพื้นที่จาเป็น เนื่องจากมีการใช้สื่อสารออนไลน์กันมาก
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เอกสารแนบท้าย

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนาเสนอผลการศึกษาโครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค
09.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30 - 09. 35 น.

กล่าวรายงานการประชุม
โดย นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

09.3๕ - 09.45 น.

กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายพรหมโชติ ไตรเวช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

09.45 - 10. 45 น.

นาเสนอผลการศึกษา “ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย”
โดย นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษา
พักรับประทานอาหารว่าง

10. 45 - 11. 00 น.
11. 00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้มสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2559
และ กลยุทธ์การรักษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน”
โดย นายเกษียร วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์
อดีตนายกสมาคมท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ประชุมกลุ่มย่อยในประเด็น “ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย กับบทบาทภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

สรุปผลการประชุม

หมายเหตุ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. บริการอาหารว่างในห้องประชุม
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รายงานผลการประชุมคณะทางาน
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 1
การประชุ ม คณะท างานโครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารพญาไทพลาซ่า
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.
มีผู้ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม ฝ่ า ยเลขานุก ารฯ และทีม ที่ ป รึก ษาโครงการฯ รวม 5 คน โดยผลการประชุ ม
ในแต่ละประเด็นสรุปได้ ดังนี้
1. กาหนดประเด็นคาถามในแบบสอบถามตามขอบเขต TOR และหารือทาความเข้าใจ
ร่วมกัน
2. ทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถามเบื้องต้น โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
- ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
- ปัจจัยและแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
- ทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย
- ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
- แนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย
- พฤติกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยว
- ความต้องการของนักท่องเที่ยว

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการประชุมคณะทางาน
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 2
การประชุ ม คณะท างานโครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารพญาไทพลาซ่า
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 10 สิง หาคม 2558 เวลา 14.00 น.
มีผู้เข้าร่วมประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ ผู้แทนคณะกรรมการ และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ รวม 6 คน
โดยผลการประชุมในแต่ละประเด็นสรุปได้ ดังนี้
1. นาเสนอแบบสอบถาม โดยจัดทาแบบสารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1) พฤติกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยว (Experience) อย่างน้อยในประเด็น
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง กิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป และการรับรู้
แคมเปญการท่องเที่ยววิถีไทย
2) คว ามต้ อ งก าร ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว อย่ า ง น้ อ ยใน ปร ะเด็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สินค้า
กิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
2. กาหนดพื้นที่สารวจ แผนการสารวจ และคู่มือ
1) นาเสนอสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดิน ทางท่ องเที่ ยวในประเทศไทยจากกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็น นักท่อ งเที่ย วชาวต่างชาติ จานวนรวม
ไม่น้อยกว่า 6,000 ราย ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สารวจแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ จานวนรวม 14 แหล่ง โดยกระจายตัวอย่าง
ตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแหล่งละไม่น้อยกว่า 250 ราย
รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แหล่งท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-10 ได้แก่
(1) กรุงเทพมหานคร
(6) จังหวัดสงขลา
(2) จังหวัดภูเก็ต
(7) จังหวัดกระบี่
(3) จังหวัดชลบุรี
(8) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(4) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(9) จังหวัดพังงา
(5) จังหวัดเชียงใหม่
(10) จังหวัดเชียงราย
ที่มา : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2557 จาแนกตามจังหวัด
กรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558
หมายเหตุ ทั้งนี้ ข้อกาหนดโครงการยกเว้นจังหวัดยะลา และนาจังหวัด
เชียงรายขึ้นมาแทน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพียงกลุ่ม
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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เดียวและมีเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งอาจทาให้การเก็บข้อมูลไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
 โดยสารวจจังหวัดละไม่น้อยกว่า 300 ตัวอย่าง รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตัวอย่าง
 แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด จานวน 1 แห่ง
คือ จังหวัดตราดเนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีปริมาณมากพอ
สาหรับการจัดเก็บข้อมูล โดยสารวจไม่น้อยกว่า 250 ตัวอย่าง
 แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว จานวน 3 แห่ ง
คือ จังหวัดมุกดาหาร จัง หวัดนครราชสีมา และจัง หวัดเพชรบุรี โดยสารวจ
จังหวัดละไม่น้อยกว่า 250 ตัวอย่าง รวมไม่น้อยกว่า 750 ตัวอย่าง
จังหวัด
1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-10
1.1) กรุงเทพมหานคร
1.2) ภูเก็ต
1.3) ชลบุรี
1.4) สุราษฎร์ธานี
1.5) เชียงใหม่
1.6) สงขลา
1.7) กระบี่
1.8) ประจวบคีรีขันธ์
1.9) พังงา
1.10) เชียงราย
รวม
2) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด
2.1) ตราด
3) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
3.1) มุกดาหาร
3.2) นครราชสีมา
3.3) เพชรบุรี
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนตัวอย่าง (คน)
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 3,000
ไม่น้อยกว่า 250
ไม่น้อยกว่า 250
ไม่น้อยกว่า 250
ไม่น้อยกว่า 250
ไม่น้อยกว่า 750
ไม่น้อยกว่า 4,000

 สารวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่
1-6 โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดจานวน
ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-19
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด่าน
จานวนนักท่องเที่ยว(คน) จานวนตัวอย่าง(คน)
(1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
13,246,868
ไม่น้อยกว่า 1,230
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
3,235,202
ไม่น้อยกว่า 300
(3) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
2,274,168
ไม่น้อยกว่า 211
(4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
1,356,843
ไม่น้อยกว่า 126
(5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
812,714
ไม่น้อยกว่า 75
(6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
616,514
ไม่น้อยกว่า 58
รวม
21,542,309
ไม่น้อยกว่า 2,000
ที่มา : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รายด่าน ปี 2557 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558
หมายเหตุ ทั้งนี้ ข้อกาหนดโครงการยกเว้นด่านอรัญประเทศ และนาด่านท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ขึ้นมาแทน เนื่องจากผู้เดินทางผ่านเข้าออกเป็นชาวกัมพูชาเพียงกลุ่มเดียวและเข้ามา
ค้าขายจึงไม่ถือเป็นนักท่องเที่ยว
 กาหนดให้กระจายตัวอย่างการสารวจนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุ ว รรณภู มิ ซึ่ ง มี จ านวนการส ารวจทั้ ง สิ้ น 1,230 ตั ว อย่ า ง โดยส ารวจ
10 สัญชาติแรกตามสัดส่วนจานวนนักท่องเที่ยว 10 สัญชาติแรกของปี 2557
ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น 762 ตัวอย่าง
และสารวจสัญชาติอื่นๆ ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
จานวน 468 ตัวอย่าง
สัญชาติ
1) China
2) Japan
3) Russia
4) India
5) Korea
6) United Kingdom
7) USA
8) Germany
9) Singapore
10) France
รวม
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักท่องเที่ยว
(คน)
2,112,581
1,115,684
844,976
802,499
741,303
639,928
544,944
518,397
479,280
451,785
8,251,377
5,056,925
13,308,302

จานวนตัวอย่าง(คน)
ไม่น้อยกว่า 195
ไม่น้อยกว่า 103
ไม่น้อยกว่า 78
ไม่น้อยกว่า 74
ไม่น้อยกว่า 69
ไม่น้อยกว่า 59
ไม่น้อยกว่า 50
ไม่น้อยกว่า 48
ไม่น้อยกว่า 44
ไม่น้อยกว่า 42
ไม่น้อยกว่า 762
ไม่น้อยกว่า 468
ไม่น้อยกว่า 1,230

 คู่มือในการสารวจ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ก าหนดพื้ นที่ ใ นการติ ด ตาม การส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ และพฤติ ก รรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาโดยลงพื้นที่ จานวนไม่น้อยกว่า 6 แห่ง
ครั้งที่

จังหวัด

วัน-เวลา
(Spot check)

1

กรุงเทพฯ

18 สิงหาคม 2558

2
3

ตราด
ประจวบคีรีขันธ์

27-28 สิงหาคม 2558
1-2 กันยายน 2558

4

มุกดาหาร

7-8 กันยายน 2558

5

ภูเก็ต

15-16 กันยายน 2558

6

เชียงใหม่

29 กันยายน 2558

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สถานที่

หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าเรือ-เกาะช้าง
หัวหิน
ตลาดสินค้าอินโดจีน
แก่งกะเบา
ท่าอากาศยานภูเก็ต &
ป่าตอง & แหลมพรหมเทพ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
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รายงานผลการประชุมคณะทางาน
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 3
การประชุ ม คณะท างานโครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารพญาไทพลาซ่า
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.
มีผู้ เข้ าร่ วมประชุม 10 คน โดยมี เรื่ อ งที่ ประชุ ม 3 ประเด็ น โดยผลการประชุ มในแต่ ละประเด็ น
สรุปได้ ดังนี้
1. การติดตามความคืบหน้าผลการสารวจ
1.1 ผลการสารวจ
ณ ปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาสามารถสารวจตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้จานวน
4,450 ตัวอย่าง จากเป้าหมายทั้งหมด 6,000 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น ร้อยละ 74.17
โดยในแต่ละพื้นที่สารวจสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1) พื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ จ านวน 14 แหล่ ง ณ ปั จ จุ บั น สามารถส ารวจ
ตัวอย่า งนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติไ ด้จานวน 2,670 ตัวอย่ าง จากเป้ าหมาย
ทั้งหมด 4,000 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 66.75 ซึ่งมี 7 จังหวัดที่ดาเนินการ
ได้ ต ามเป้ า หมายแล้ ว ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร ภู เ ก็ ต ชลบุ รี สุ ร าษฎร์ ธ านี
ประจวบคีรีขันธ์ ตราด และมุกดาหาร ยังคงเหลืออีก 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
เชียงราย นครราชสีมา เพชรบุรี พังงา กระบี่ และสงขลา
2) พื้ นที่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื อง จ านวน 6 ด่ าน ณ ปั จจุ บั นสามารถส ารวจตั วอย่ าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ จานวน 1,780 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 2,000 ตัวอย่าง
หรื อคิ ดเป็ น ร้ อยละ 89.0 ซึ่ งมี 4 ด่ านที่ ด าเนิ นการได้ ตามเป้ าหมายแล้ ว ได้ แก่
ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภู มิ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ภู เก็ ต
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ยังคงเหลือ
อีกสองด่าน คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา และด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
1.2 ปัญหา/อุปสรรค
1) เนื่องจากช่วงเวลาดาเนินการสารวจเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้มีจานวนนักท่องเที่ยว
ไม่มากเท่าที่ควรในแต่ละพื้นที่สารวจ
2) พื้ น ที่ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งสะเดาและหนองคาย ซึ่ ง เป็ น ด่ า นเดิ น เท้ า
นักท่องเที่ยวใช้เวลาน้อยในการเดินทางเข้า-ออกด่าน ส่งผลให้ไม่มีเวลาพอที่ จะ
ให้สัมภาษณ์
อย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่เหลือทางที่ปรึกษาคาดว่าจะสามารถดาเนินการสารวจ
กลุ่มตัวอย่างได้ครบตามเป้าหมายที่กาหนด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล / Cross tab
2.1 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการสารวจ แบ่งออกได้ดังนี้
1) ภาพรวมประเทศ (รวมเฉพาะพื้นที่ 14 จัง หวัด และในประเด็นความพึงพอใจ
จะน าจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ข องแต่ ล ะจั ง หวั ด มาถ่ ว งน้ าหนั ก
ในการคานวณ)
2) ภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
3) รายพื้นที่สารวจ จานวน 14 จังหวัด (รวมตัวแทนเมืองต้องห้าม...พลาด)
4) ภาพรวมตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
2.2 การ Cross tab ทาการCross First Visit กับ Revisit ในการนาเสนอผลการสารวจ
ทุกประเด็น และในการพัฒนารายสาขาดาเนินการ Cross tab ดังนี้
1) ประเทศที่เป็นตลาดหลัก 10 ประเทศ (พิจารณาจากจานวนตัวอย่างถ้ามีมาก
พอในทางสถิติ) เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมนี เป็นต้น
2) กลุ่มเพศหญิง
3) กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปีขึ้นไป)
4) กลุ่ม High end (รายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ขึ้นไป)
5) กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ Health & Medical Treatment และ Meditation
6) กลุ่ม MICE ที่มีวัตถุประสงค์ Meeting/ Incentive/ Convention/ Exhibition
7) กลุ่ม Sport Activity
8) ภูมิภาค
3. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลของปี 2557-2558
การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ของปี 2557 -2558 ให้ น าประเด็ น ค าถาม/ข้ อ มู ล
ตั ว แปรของปี 2558 ที่ เ หมื อ นกั บ ปี 2557 มาเชื่ อ มต่ อ กั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการ
เปรียบเทียบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการประชุมคณะทางาน
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 4
การประชุ ม คณะท างานโครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารพญาไทพลาซ่า
บริ ษั ท เอ็ น บี เอส รี เ สิร์ ซ แอนด์ คอนซั ล ติ้ง จ ากั ด เมื่ อ วัน ที่ 7 ตุ ลาคม 2558 เวลา 13.30 น.
มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน โดยผลการประชุมในแต่ละประเด็นสรุปได้ ดังนี้
1. การติดตามความคืบหน้าผลการศึกษา
ที่ปรึกษาได้นาเสนอกรอบการนาเสนอผลการสารวจ & รูปแบบการนาเสนอรายงาน
 ภาพรวม Profile ที่สาคัญของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา
และรายได้
 น าเสนอผล : วิ ธี ก ารจั ด การเดิ น ทาง (Travel arrangement) (Q4),
วิธีการซื้อบริการของกลุ่มที่จัดการเดินทางเอง (own arrangement) (ข้อย่อยของ Q4), Route
การเดินทาง (มาประเทศไทยเพียงที่เดียวหรือหลายประเทศ) (Q7), วัตถุประสงค์การเดินทาง (Q8), 5
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเลือกมาประเทศไทย (Q9), กิจกรรมที่เข้าร่วม (Q10), การรับรู้สื่อก่อนมา
ประเทศไทย (Q12), การรับรู้สื่อระหว่างอยู่ในประเทศไทย (Q13), การรับทราบเกี่ยวกับ Discover
Thainess Campaign in 2015 (Q14), การประสบปั ญ หาระหว่า งอยู่ใ นประเทศไทย (Q17),
การกลั บ มาประเทศไทยในอี ก (Q18), ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก ลั บ มาประเทศไทยอี ก (ข้ อ ย่ อ ย Q18),
การแนะนาเพื่อน/ญาติมาเที่ยวประเทศไทย (Q21) โดยนาเสนอในรูปกราฟ และบรรยายสรุปประเด็น
สาคัญๆ ของแต่ละเรื่องที่นาเสนอ
 ความคาดหวั งและความพึ ง พอใจรวมของแต่ ล ะประเด็ น พร้ อมประเด็ นย่ อ ย
(18 ประเด็น) (Q15), ความคาดหวังและความพึงพอใจรวมของ 18 ประเด็น (Q15) (ทากราฟ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามระดับคะแนนประเมินซึ่งแปลงเป็นร้อยละ)
 5 ประเด็นที่ มีความพึง พอใจสูง สุด โดยน าเสนอเปรียบเทีย บความคาดหวั ง
และความพึ ง พอใจรวมของแต่ ล ะประเด็ น พร้ อ มทั้ ง น าเสนอสิ่ ง ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น และจุ ด ด้ อ ย
ของแต่ละประเด็น โดยดูจากประเด็นย่อยของแต่ละประเด็น (Q15) (ทากราฟ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ตามระดับคะแนนประเมินที่แปลงเป็นร้อยละ)
 5 ประเด็ นที่มี ความพึ ง พอใจต่ าสุ ด โดยน าเสนอเปรี ยบเที ยบความคาดหวั ง
และความพึ ง พอใจรวมของแต่ ล ะประเด็ น พร้ อ มทั้ ง น าเสนอสิ่ ง ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น และจุ ด ด้ อ ย
ของแต่ละประเด็น โดยดูจากประเด็นย่อยของแต่ละประเด็น (Q15) (ทากราฟ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ตามระดับคะแนนประเมินที่แปลงเป็นร้อยละ)
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ประเด็นความไม่พึงพอใจใน 18 ประเด็น (Q16)
เปรียบเที ยบความพึ งพอใจกับประเทศอื่ น โดยเปรียบเทียบรายประเด็นทั้ง 18 ประเด็ น
และเปรียบเทียบรวม 18 ประเด็น (Q15) (ตามกรอบการประมวลผลในบทที่ 5)
2. ตรวจสอบร่างรายงานฉบับกลาง (Interim report) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการประชุมคณะทางาน
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 5
การประชุ ม คณะท างานโครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารพญาไทพลาซ่า
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.
มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน โดยผลการประชุมในแต่ละประเด็นสรุปได้ ดังนี้
1. การติดตามและตรวจสอบผลการศึกษา รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ภาพรวมประเทศ
 ประมวลความพึ ง พอใจโดยการหาค่ า เฉลี่ย ความพึ ง พอใจของ 14 จั ง หวั ด
ถ่วงน้าหนักด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของแต่ละจังหวัดในปี 2557 และนาค่าเฉลี่ยที่ไ ด้
มาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักกับค่าความพึงพอใจที่ได้จากการสารวจด่าน โดยให้ค่าน้าหนักความพึงพอใจ
รวมของจังหวัดเท่ากับ 2 ใน 3 และความพึงพอใจรวมทุกด่านเท่ากับ 1 ใน 3
 การประมวลผลส่วนอื่นๆ ประมวลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของทั้ง 14 จังหวัด
+ ด่านทั้งหมด (6,000 ตัวอย่าง)
10 จังหวัด (นาเสนอเป็นรายจังหวัด)
1) กรุงเทพมหานคร
2) ภูเก็ต
3) ชลบุรี
4) สุราษฎร์ธานี
5) เชียงใหม่
6) สงขลา
7) กระบี่
8) ประจวบคีรีขันธ์
9) พังงา
10) เชียงราย
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (ประมวลผลรวมของจังหวัดที่สารวจและอยู่ในเขตฯ)
1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง
และพะเยา)
2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล)
3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-26

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
และระนอง)
6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (มุกดาหาร)
ภาพรวมด่าน
 ประมวลผลรวมโดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักรายด่านด้วยจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เข้าออกในแต่ละด่านในปี 2557)
 รายด่าน
1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
3) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ประเทศหลัก
1) China
2) Japan
3) Russia
4) India
5) Korea
6) United Kingdom
7) Malaysia
8) Laos
9) Singapore
10) Australia
ภูมิภาค
ASEAN
East Asia
South Asia
Middle East
Europe
America
Africa
Oceania
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ตลาดเฉพาะ (ดูจากวัตถุประสงค์ ข้อ 8 แบบสอบถาม)
 กลุ่ม MICE (Meeting/ Incentive/ Convention/ Exhibition)
 กลุม่ กีฬา (Sport activity)
 กลุม่ สุขภาพ (Health & Medical Treatment)
ตลาดเฉพาะ (จาก Profile)
 กลุ่มผู้สูงอายุ (55 ปี ขึ้นไป)
 กลุ่มสตรี
 กลุ่มรายได้สูง (USD40,000 ต่อปี)
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บทที่ 7
สรุปผลการสารวจและข้อเสนอแนะ
การส ารวจทั ศนคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ เดิ นทางท่ องเที่ ย ว
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ เดิ นทางท่ องเที่ ยวในประเทศไทย รวมทั้ ง จั ดท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย แนวทางการทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และการปรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม และตามความต้องการของแต่ละ
พื้นที่ โดยดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในหลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หลัก จานวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา
กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และเชียงราย จังหวัดที่เป็นตัวแทน “เมืองต้องห้าม...พลาด” จานวน 1
จัง หวัด คื อ ตราด จังหวัดที่ เป็นตั วแทนเขตพั ฒนาการท่ องเที่ยว จานวน 3 จั ง หวัด ประกอบด้ วย
นครราชสีมา เพชรบุรี และมุกดาหาร และด่านตรวจคนเข้าเมือง จานวน 6 ด่าน ประกอบด้วย ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน ดอนเมือง ด่านตรวจคนเข้า
เมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
(จังหวั ดสงขลา) และด่ านตรวจคนเข้าเมื องจัง หวัดหนองคาย โดยทาการสารวจในระหว่างวั นที่ 25
กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558 สามารถสารวจตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้น
จานวน 6,046 ราย ผลการสารวจโดยสรุปเป็นดังนี้
1. สรุปผลการสารวจ
1.1 ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 50.7 ต่อร้อยละ
49.3) มี อ ายุ อ ยู่ ในช่ วง 25-34 ปี ม ากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 43.2) จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.6) ประกอบอาชีพหลากหลาย และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับปานกลางระหว่าง
20,000-40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปีมากที่สุด (ร้อยละ 34.5) โดยประมาณครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 50.5)
เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชีย
1.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นัก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ นิ ย มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศเฉลี่ ย ปี ล ะ 2.95 ครั้ ง
และมีวันพักเฉลี่ย 12.22 วัน/ครั้ง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.7) 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 ให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะค้นหาข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวผ่านทางสื่อเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด รวมทั้งการได้รับคาแนะนาจากเพื่อน/ญาติที่
เคยมาประเทศไทยแล้ว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 71.7)
จัดการเดินทางด้วยตนเอง ด้วยการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)
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เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.5) รูปแบบการเดินทางจะมากันเป็น กลุ่มเล็กๆ (เฉลี่ย 3.68 คน) โดยมากัน
เป็นคู่ (2 คน) มากที่สุด (ร้อยละ 38.3) ซึ่งผู้ร่วมเดินทางจะเป็นคู่สมรสมากที่สุด (ร้อยละ 30.0)
ในระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้สื่ออินเทอร์เน็ต คือ
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวในการค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมทั้ งซื้อบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ส่วนใหญ่จัดการเดินทางมาด้วยตนเอง การให้บริการ wifi จึงมีความจาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 75.5) ชอบการท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
และชายหาด เนื่องจากประเทศไทยมีทะเลและชายหาดที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลกอยู่หลายแห่ง
อีก ทั้ ง อาหารไทยก็ ยัง เป็ นที่ นิ ย มของชาวต่ า งชาติ (ร้ อ ยละ 75.2) นอกจากนี้ ยั ง มี กิจ กรรมต่ า งๆ
ที่ช่วยส่ง เสริมการท่องเที่ยว เช่น การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 71.1) การใช้บริการเพื่อ
สุขภาพ (สปาและนวดแผนไทย) (ร้อยละ 45.7) การใช้ชีวิตยามค่าคืน (ร้อยละ 39.7) กิจกรรมผจญภัย
(ร้อยละ 31.9) เป็นต้ น และเกือบครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 47.3) ชอบการท่องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์
ในขณะที่มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 39.4) ชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียงส่วนน้อย (ร้อยะละ 5.5) ที่ทราบการจัดกิจกรรม
“ท่องเที่ยววิถีไทย” โดยทราบจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 57.4)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.6) มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกมีบางส่วน
(ร้อยละ 42.4) ที่เคยมาประเทศไทยแล้ว โดยในภาพรวมมีวันพักเฉลี่ย 12.40 วัน และในกลุ่มที่เคยมา
ประเทศไทยแล้วมีวั นพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 10.47 วัน ของครั้ง ที่ผ่านมาเป็น 11.61 วันของครั้ง นี้
แสดงถึงความประทับใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงทาให้กลับมาท่องเที่ยวซ้าและพักนานวันขึ้น
ทั้งนี้ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้อยู่ที่คนละ
34,604.90 บาท
1.3 ความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1) ความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม ในภาพรวมนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระดับพึงพอใจมากและสูง
กว่ า ความคาดหวั ง ก่ อ นใช้ บ ริ ก าร (ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 82.0 ต่ อ ร้ อ ยละ 70.6) จาก 18 ประเภท
บริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
อย่า งมากเพี ยงประเด็ นเดียว คื อ ประชาชน ทั้ ง จากความเป็น มิต รมีน้ าใจและให้ก ารต้อ นรั บที่ ดี
ส่วนประเด็นที่เหลืออีก 17 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก แต่มีคะแนนความพึงพอใจ
แตกต่ า งกั น โดยทุ ก ประ เภทบริ ก าร ที่ ป ระ เมิ น มี ค วามพึ ง พอ ใจสู ง กว่ า ความคาดหวั ง
แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้คาดหวังไว้สูงมากนัก เมื่อได้รับบริการแล้วเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งแม้ไม่สูงมากนักแต่ก็สูงกว่าความคาดหวัง ซึ่งแปลความได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีความประทับใจ
ต่อบริการด้านการท่องเที่ยวทุกประเภท โดยบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึง พอใจน้อยที่สุด
3 ลาดับ ได้แก่ มัคคุเทศก์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และห้องน้าสาธารณะ จากผลความพึง พอใจ
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า แม้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่สารวจโดยกรมการท่องเที่ยวจานวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจุดแข็ง ด้านความหลากหลาย
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่บริการเหล่านี้ยังมี ความจาเป็น
ที่จ ะต้ อ งได้ รับ การพั ฒนาให้ ดี ยิ่ง ขึ้ น ควบคู่ ไ ปกั บบริ การอื่น ๆ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ นัก ท่ องเที่ย ว เช่ น
บริก ารตรวจคนเข้ าเมือ ง ศูน ย์บริ การนั กท่ องเที่ ยว ห้ องน้าสาธารณะในแหล่ง ท่อ งเที่ย ว เป็ นต้ น
โดยควรมีเปูาหมายพัฒนาไปสู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย
เป็น แหล่ง ท่อ งเที่ย วคุ ณภาพอย่า งมี ดุล ยภาพและยั่ง ยืน ” ดัง นั้น หน่ว ยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อ ง
รวมทั้ง ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนจึ ง จ าเป็ น ต้อ งนาประเด็ น ที่เ ป็ น จุด อ่ อนทั้ ง หมดมาก าหนดเป็ น
แนวทางการพัฒนาต่อไป เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้กลับมาท่องเที่ยวอีก
รวมทั้งการแนะนาบอกต่อซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และประหยัด
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มที่เคยมาประเทศไทย
(Revisit) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรกมีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทย (Revisit)
(ร้อยละ 83.6 ต่อ ร้อยละ 80.0) โดยทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง แสดงให้เห็นว่า
โดยรวมยั งมี ค วามประทั บ ใจ เนื่ องจากทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ ไ ด้มี ความคาดหวัง ต่ อคุ ณภาพการบริก าร
ที่สูงมากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทบริการพบว่าความพึงพอใจของกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้ง
แรกต่อแต่ละประเภทบริการสูงกว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ าในอนาคต
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจไม่กลับมาอีก ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับปรุง บริการด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
เพื่อให้กลุ่มที่เคยมาประเทศไทย (Revisit) มีความพึงพอใจไม่ลดต่าลงกว่ามาครั้งแรก เพื่อให้ สามารถ
ดึงดูดให้กลุ่มที่เคยมาประเทศไทยกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต นอกจากนี้จากการพิจารณาคะแนน
ความพึงพอใจของแต่ละประเภทบริการของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ยังมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
3) ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ จาแนกตามรู ป แบบการจัด การ
เดินทาง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ
พึงพอใจอย่างมาก ในขณะที่กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง
และใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ นั้น มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความพึงพอใจของทั้ง 3 กลุ่มพบว่า กลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริ ษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจ
สูง กว่ากลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัท
นาเที่ยวในประเทศ ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 84.5 ต่อ ร้อ ยละ 81.5 ต่อ ร้อยละ 79.0 ตามลาดับ )
โดยทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง ผลการสารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการอานวย
ความสะดวกของบริษัทนาเที่ยวสามารถสร้างความพึง พอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจาก
บริษั ทน าเที่ย วได้มี การคั ดเลือ กผู้ ให้ บริ การที่ เหมาะสมกับ ราคา และมีก ารประสานงานล่ วงหน้ า
กับผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นผู้ดาเนินการให้ในบางกรณี ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้ว่ามีความสะดวก
จึงมีความพึงพอใจมากกว่า ในขณะที่กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วย
ตนเองและใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท น าเที่ ย วในประเทศ มี ค วามพึ ง พอใจต่ ากว่ า เนื่ อ งจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
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 เช่น การรอคอย การสื่อสารกับ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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เจ้าหน้าที่ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่จัดการเดิ นทางด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เป็นภารกิจของรัฐ
เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นต้น จะต้องเร่งพัฒนาการให้บริการให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว เปิดช่องทางการบริการด้วยตนเองโดยใช้ระบบอัตโนมัติให้มากขึ้น การจัดให้มี
เจ้าหน้า ที่คอยให้คาแนะนาช่ว ยเหลือ การพั ฒนาทัก ษะด้านการสื่อ สารและการให้บริการที่สร้า ง
ความประทั บ ใจ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้อ งจะต้ องร่ ว มมื อกั บ ผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชนในการพัฒ นาบริก ารที่สามารถอานวยความสะดวกแก่นั กท่อ งเที่ย วที่จั ดการเดิน ทาง
ด้วยตนเองมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มนี้ และปรับปรุงการให้บริการที่
เหมาะสม 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) ประชาชน (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.6)
(2) แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 83.2)
(3) สถานที่พักแรม (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.6)
(4) สนามบิน (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.1)
(5) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.0)
5) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรก มีดังนี้
(1) มัคคุเทศก์ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 70.6)
(2) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 72.1)
(3) ห้องน้าสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 72.5)
(4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 75.1)
(5) กิจกรรมผจญภัย (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 76.2)
6) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปี 2557 กับปี 2558
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทยในปี 2558 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อ ยเมื่อ เทียบกับปี 2557 (ร้อ ยละ 82.0 ต่อ ร้อ ยละ
81.0) เนื่ อ งจากในปี 2558 ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ค วามวุ่ น วายทางการเมื อ งจึ ง ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยดีขึ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2557
โดยจาก 14 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน มีเพียง 2 ประเภทที่มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 ได้แก่ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 82.0 ต่อร้อยละ 81.6) และรถโดยสาร
สาธารณะ (ร้อยละ 78.2 ต่อ ร้อยละ 76.2) ส่ วนอีก 12 ประเภทมีความพึง พอใจลดลงเมื่ อเทีย บ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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กั บ ปี 2557 ซึ่ ง มี ถึ ง 4 ประเภทที่ ค ะแนนความพึ ง พอใจลดลง ค่ อ นข้ า งมาก ได้ แ ก่ มั ค คุ เ ทศก์
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริการเชิงสุขภาพ และประชาชน
1.4 ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.5) 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 98.0) จะชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
1.5 ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามยุ ท ธศาสตร์ การท่ องเที่ ยวไทยปี 2558-2560 กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ า
ได้กาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว จานวน 5 เขต ดังนี้
(1) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนา ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา
(2) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง
(3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด
(4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้วยจัง หวัดภูเก็ต กระบี่ พัง งา ตรัง
และสตูล
(5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยจัง หวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารก าหนดเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม อี ก 3 เขต ได้ แ ก่
(1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง (2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้าโขง และ (3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม โดยในการสารวจครั้งนี้ ได้ทา
การสารวจเฉพาะเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงเพียงเขตเดียว ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด
เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ
ผลการประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง 6 เขตอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก (ร้ อ ยละ 83.2) โดยมี 2 เขต
พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก
ได้ แ ก่ เ ขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม แม่ น้ าโขง และเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น
(ร้อยละ 85.2 และ 84.6 ตามลาดั บ) สู ง กว่า ความพึง พอใจโดยรวมของประเทศ (ร้ อยละ 82.0)
และพบว่าเกือบทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจโดยรวมของประเทศ
ยกเว้น เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกที่ความพึง พอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ประเทศ แต่ก็ไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่า โดยรวมแล้วแหล่ง ท่องเที่ยว สถานที่ท่ องเที่ยวและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ยังจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว พบว่า สิ่ง ที่โดดเด่นของเกือบทุกเขต
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 อนตรงกั น
ได้แ ก่ ห้ องน้ าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ และศู นย์บ ริก ารนั กท่อ งเที่ยว โดยเขตพั ฒนาการ
ท่อ งเที่ ย วที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดดเด่ น มากที่ สุ ด
ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก รองลงมา ได้แก่ เขตพัฒนาการท่อ งเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าโขง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ส่วนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอื่นๆ ยัง มีแหล่ง
ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นค่อนข้างน้อย ดังนั้นหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม จะต้องร่วมมือกันพัฒนาเขตท่องเที่ยว
ภายใต้แผนพัฒนา เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นจึงจะสามารถบรรลุเปูาหมายของแต่ละ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
1.6 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อโครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด”
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) จั ด โครงการ “เมื อ งต้ อ งห้ า ม...พลาด”
ตามแนวคิด ปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยได้คัดเลือก 12 จังหวัดจาก 5 ภูมิภาคที่มีศักยภาพ มีจุดเด่นทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งแต่ละภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ดังนี้
(1) ภาคเหนือ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ลาปาง เพชรบูรณ์ และน่าน
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ และเลย
(3) ภาคกลาง ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม และราชบุรี
(4) ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ ตราด และจันทบุรี
(5) ภาคใต้ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช
ในการส ารวจครั้ งนี้ ได้ เลื อ กจั ง หวั ดตราดเป็ นตั วแทนโครงการฯ เนื่ องจากมีจ านวน
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ ม ากกว่า จั ง หวั ด อื่ นๆ ผลการประเมิ น พบว่ า ในภาพรวมนั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติมี ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ พึง พอใจอย่ างมาก (ค่ าเฉลี่ ย ร้อ ยละ 84.2) โดยผลการ
ประเมินในประเด็นที่สาคัญๆ มีดังนี้
(1) แหล่งท่องเที่ยว พบว่า แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เป็นจุดแข็งใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว มีความโดดเด่นมาก
เนื่ อ งจากได้ รั บ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมากทั้ ง 3 ประเด็ น สามารถตอบโจทย์
“เมืองต้องห้าม...พลาด” ได้
(2) กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่า บริการเชิงสุขภาพ กิจกรรมผจญภัย
และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่น โดยได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจอย่างมากทั้ง 3 ประเด็น โดยเฉพาะบริการเชิง สุขภาพสามารถสร้างความพึงพอใจได้สูงสุด
สามารถตอบสองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ดี
(3) ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ ประชาชน มัคคุเทศก์ บริษัทนาเที่ยว
และสถานที่ พัก แรม เป็ น ปัจ จั ยสนั บสนุ นท าให้ นั กท่ องเที่ย วมีค วามพึ ง พอใจต่ อการมาท่อ งเที่ ย ว
จังหวัดตราด โดยได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมากทั้ง 4 ประเด็น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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(4) การให้บริการสาธารณะต่างๆ พบว่า ยังเป็นจุดอ่อนของ “เมืองต้องห้าม...พลาด”
ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ และความปลอดภัย ที่ได้รับความพึงพอใจต่าสุด
1.7 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว 10 ประเทศ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุน
เกาหลีใต้ อินเดีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และลาว นั้น จากการประเมินความพึงพอใจ
พบว่ามี 5 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ รัสเซีย ออสเตรเลี ย จีน
อินเดีย และสหราชอาณาจักร สาหรับอีก 5 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ได้ แก่ ลาว เกาหลีใต้ ญี่ ปุ่น สิ งคโปร์ และมาเลเซีย เมื่ อเปรี ยบเทียบกั บความพึง พอใจเฉลี่ ยของ
ทั้ ง ประเทศ พบว่ า มี ถึ ง 7 ประเทศที่ มี ความพึ ง พอใจสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ยความพึ ง พอใจของประเทศ
โดยมีเพียง 3 ประเทศที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ และคะแนนความ
พึงพอใจค่อนข้างต่า ได้แก่ ญี่ปุน สิงคโปร์ และมาเลเซีย และเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง 3 ประเทศ มีคะแนน
ความพึง พอใจค่อนข้ างต่าในทั้ง 18 ประเด็นที่ประเมิ น ได้แก่ ประชาชน สนามบิน บริการตรวจ
คนเข้าเมือง สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยว
เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ กิ จ กรรมผจญภั ย การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
บริการเชิงสุขภาพ (สปาและนวดแผนไทย) สนามกอล์ฟ บริ ษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์ ความปลอดภั ย
รถโดยสารสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และห้องน้าสาธารณะ
1.8 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยว
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาจากภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก
ยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจ
พบว่ามี 3 ภูมิภาคที่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ โอเชียเนีย เอเชียใต้
และตะวันออกกลาง ซึ่ งไม่ ได้ เป็นภู มิภาคที่ เป็ นตลาดหลั กด้ านการท่ องเที่ยว มี ส่วนแบ่ ง การตลาด
(Market Share) ค่อนข้างน้อย นอกนั้นมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
กับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.0) พบว่า มี 6 ภูมิภาคที่มีความพึงพอใจสูง
กว่าความพึ งพอใจเฉลี่ ยของประเทศยกเว้นภูมิ ภาคอาเซียนและเอเชียตะวั นออกซึ่ งเป็ นตลาดหลั ก
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด โดยภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี ค ะแนนความพึ ง พอใจต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ของทั้งประเทศค่อนข้างมาก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคะแนนความพึงพอใจของประเทศที่เป็นตลาด
หลักในภูมิภาคนี้ ได้แก่ มาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีคะแนนความพึงพอใจในทุกประเด็นที่ประเมินค่อนข้าง
ต่า จึ งจ าเป็ นต้ องมี การศึ กษาเชิ งลึ กเพื่ อพั ฒนาสินค้าและบริ การด้านการท่ องเที่ยวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้ให้มากขึ้น
1.9 ความพึ งพอใจในภาพรวมของกลุ่ม ที่มาเพื่อ เข้าร่วมประชุม/ท่อ งเที่ย วเพื่อ เป็ น
รางวัล/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 มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก ต่ากว่า
ระดับเปูาหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 7-7

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจ กรรมที่ นัก ท่ องเที่ ยวกลุ่ม ไมซ์เ ข้ าร่ ว มที่ส าคั ญ ได้แ ก่ การรับประทานอาหารไทย
การใช้บริการ สปาและนวดแผนไทย การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นั้น จากการศึกษาพบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจอย่างมากต่อ แหล่งท่องเที่ยวประเภททะเลและชายหาด และบริการ
เชิงสุขภาพ (บริการสปาและนวดแผนไทย) ในขณะที่บริการภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยจุดอ่อนซึ่งสะท้อนจากคะแนนความพึงพอใจต่า ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการความหลากหลายของประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
คุณภาพของอาหาร การใช้ภาษาในการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ บริการ wifi / internet
และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
นอกเหนื อ จากการพั ฒ นาบริ ก ารที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ไมซ์ นิ ย มเข้ า ร่ ว มแล้ ว
การที่ ประเทศไทยจะให้ บริ ก ารนัก ท่อ งเที่ ยวกลุ่ มไมซ์ ใ ห้มี ความพึง พอใจและกลั บ มาจัด หรื อร่ ว ม
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยอีกนั้น ประเทศไทยจาเป็นต้องให้บริการอย่างมีคุณภาพในบริการต่อไปนี้
สถานพักแรม แหล่ งสาหรับ การซื้อสิน ค้าหรือช้ อปปิ้ ง บริการตรวจคนเข้า เมือ ง บริการสนามบิ น
บริการรถโดยสารสาธารณะ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งจากการสารวจความพึงพอใจของ
นักท่อ งเที่ ยวกลุ่ มไมซ์พบว่ าบริ การเหล่า นี้มีความพึ ง พอใจในระดับ มากเท่านั้ น โดยพบว่าบริการ
ดังกล่าวมีระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
จากการศึกษายังพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการเชิงสุขภาพ
ในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก ดั ง นั้ น ในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ไมซ์ ค วรน าความโดดเด่ น
ด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพเข้าไปประกอบการทากิจกรรมการตลาดด้วย เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
1.10 กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์
นัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ ก ลุ่ม ที่ม าเพื่อ ใช้ บริ การเชิง สุ ขภาพ/บริก ารทางการแพทย์
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก ต่ากว่าระดับเปูาหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการเชิง สุขภาพ/บริการทางการแพทย์ มีความพึงพอใจ
ในระดั บอย่า งมากต่ อ บริ การเชิงสุ ขภาพ/บริ การทางการแพทย์ โดยสิ่ ง ที่ เป็ นจุ ดแข็ ง ของบริ การ
เชิ ง สุ ข ภาพ/บริ การเชิ งการแพทย์ ได้แ ก่ ความสะดวกในการเข้ าถึ ง ความหลากหลาย อุ ป กรณ์
และสิ่ง อ านวยความสะดวก ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริก าร ความเหมาะสมของอัต ราค่ า บริ ก าร
และความปลอดภั ย อย่ างไรก็ ตามพบว่า ยั ง มี จุด อ่ อนที่ค วรปรับ ปรุง แก้ ไ ข ได้ แ ก่ สภาพภายใน
สถานบริการ การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการบริการ wifi / internet ในสถานบริการ
กิ จกรรมที่ นั กท่ อ งเที่ ยวกลุ่ มนี้ เ ข้ าร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การซื้ อ สิ นค้ า และของที่ ระลึ ก
และการรับประทานอาหารไทย จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม
ดังกล่าวข้างต้นในระดับพึงพอใจมากเท่านั้น
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 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ ความปลอดภัย
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บริการตรวจคนเข้ าเมือง บริษัทนาเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ นั้ น พบว่านั กท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจ
ระดับมาก และพบว่ายังมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขในทุกประเภทบริการ
1.11 กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา มีความพึง พอใจ
โดยรวมในระดับพึงพอใจมาก ต่ากว่าระดับเปูาหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก
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 วทางทะเลและชายหาด ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า
ในส่วนของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นั้น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอย่างมาก ในขณะที่
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก 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
บริการเชิงสุขภาพ สนามกอล์ฟ ความปลอดภัย นั้น พบว่ านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดั บมาก
และพบว่าทุกประเภทบริการยังมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
1.12 กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปี ขึ้นไป)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับถึงพึงพอใจมาก
ต่ากว่าระดับเปูาหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก
กิจ กรรมที่ นัก ท่ อ งเที่ ยวกลุ่ มนี้ เ ข้ าร่ ว มที่ ส าคัญ ได้แ ก่ การรับ ประทานอาหารไทย
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการซื้อ
สินค้าและของที่ระลึก ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ นั้ น มีความพึ ง พอใจในระดับมาก โดยในแต่ละประเภทแหล่ ง
ท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่ง สะท้อนในรูปของคะแนนความพึง พอใจต่า จึง จาเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และดึง ดู ดให้กลับ มาท่องเที่ย วอีก ในอนาคต รวมทั้ง ใช้สาหรับการส่ง เสริ มการตลาดนักท่ องเที่ย ว
กลุ่มผู้สูงอายุ
สาหรับ บริ การอื่ นๆ ที่ มีค วามเกี่ย วข้ องและสามารถช่ว ยเสริ มสร้า งความพึ ง พอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง สนามบิ น บริ ษั ท น าเที่ ย ว
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้ น คะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
และพบว่ายังมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
1.13 กลุ่มผู้มีรายได้สูง (มีรายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มผู้มีรายได้สูงมีความพึง พอใจโดยรวมในระดับพึง พอใจ
มาก ต่ากว่าระดับเปูาหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจ
อย่างมากต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการเชิง
สุขภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่บริการภัตตาคาร/ร้านอาหาร
และการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
นั้ น มี ค ะแนนความพึ ง พอใจในระดั บ มากเท่ า นั้ น
จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพื่อสร้าง
ความพึง พอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้ง ใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง
สาหรับบริการอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ สู ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง สนามบิ น บริ ก ารรถโดยสาร
สาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น พบว่านักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้มีรายได้สูงมีความพึงพอใจระดับมากเท่า นั้น คะแนนความพึง พอใจค่อนข้างต่ า และพบว่ า
มีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
1.14 กลุ่มสตรี
นัก ท่ องเที่ย วชาวต่า งชาติ กลุ่ ม สตรี มีค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดับ พึ ง พอใจมาก
(ร้อยละ 82.8) ต่ากว่าระดับเปูาหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก
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 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่
ระลึก และการใช้บริการ สปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสตรี
มีความพึงพอใจเพียงระดับมากต่อบริการดังกล่าวข้างต้น โดยในแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรือ
บริการนั้นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่า
สาหรั บบริก ารอื่น ๆ ที่มี ความเกี่ ยวข้อ งและสามารถช่ วยเสริม สร้ างความพึง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรี ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเ ทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่า นั กท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม สตรีมี ค วามพึง พอใจระดับ มากเท่ า นั้น และระดับ คะแนนความพึ ง พอใจ
ค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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1.15 สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นที่ประเมิน
1. ประชาชน

จุดแข็ง
1) ความเป็นมิตร

จุดอ่อน
1) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร

2. สนามบิน

1) ปูายบอกทาง
2) ความเป็นมิตร
ของพนักงาน

3. แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเล
และชายหาด

-

4. สถานที่พักแรม

1) ความหลากหลายของ
ประเภทสถานพักแรม

1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) มีร้านขายอาหารที่
หลากหลาย
3) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร
4) มีร้านขายสินค้าที่
หลากหลาย
5) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ
6) ความปลอดภัย
7) ความสะอาดและสิ่ง
อานวยความสะดวก
8) ความสะดวกสบาย
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
3) ความสะดวกในการ
เข้าถึง
4) ความหลากหลาย
5) ความสวยงาม
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) สภาพภายในสถานที่
พัก
3) การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร
4) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ
5) ความปลอดภัย

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
1) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) บางคนไม่เป็นมิตร ไม่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
1) กระบวนการให้บริการล่าช้าต้อง
รอคิวนาน
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจานวนน้อย
3) ไม่สะดวกในการเดินทาง

1) ชายหาดสกปรก
2) ไม่มีห้องน้าสาธารณะ

1) ต้องเสียค่าบริการ wifi
2) ที่ตั้งอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว
3) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สิ่งอานวยความสะดวกมีน้อย
5) อาหารไม่สะอาด
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5. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก

-

6. ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
7) ความสะดวกในการ
เข้าถึง
8) สิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
3) ความเหมาะสม
ของราคาสินค้า
4) ความปลอดภัย
5) คุณภาพสินค้า
6) ความสะดวก
ในการหาซื้อ
7) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
8) ความหลากหลาย
ของประเภทสินค้า
9) ความสะดวก
ในการเข้าถึง
10 ความหลากหลาย
ของประเภทร้านค้า
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) สภาพภายใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
3) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร
4) ความเหมาะสมของ
อัตราค่าบริการ
5) คุณภาพของอาหาร
6) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ
7) ความสะดวกในการเข้าถึง

1) ราคาสินค้ามีความแตกต่างกัน
ในสินค้าชนิดเดียวกัน
2) ผู้ขายบางรายไม่ซื่อสัตย์
ขายของไม่มีคุณภาพ
3) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

1) คิดราคาอาหารแพง
2) อาหารที่สั่งไม่ได้ตามที่ต้องการ
3) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สภาพร้านไม่สะอาด
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7. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวด
แผนไทย)

-

8. แหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์

9. มัคคุเทศก์

-

10. สนามกอล์ฟ

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

8) ความหลากหลาย
ของประเภทภัตตาคาร/
ร้านอาหาร
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร
3) สภาพภายใน
สถานบริการ
4) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
5) ความปลอดภัย
6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
7) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก
8) ความหลากหลาย
9) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) การให้บริการ wifi และ
อินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
3) ความหลากหลาย
4) ความสะดวกในการเข้าถึง
5) ความสวยงาม
1) ความซื่อสัตย์
2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) ความเป็นมิตร
1) ความเหมาะสมของ
อัตราค่าบริการ
2) ความปลอดภัย
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
4) จานวนสนามกอล์ฟที่
ให้บริการ

1) วิธีการนวดแตกต่างกันในแต่ละ
สถานที่
2) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สถานบริการขนาดเล็กไม่มี
บริการ wifi
4) มีการขายบริการแอบแฝง

1) ต้องเสียค่าเข้าชมแพง
2) เจ้าหน้าที่ให้คาอธิบายไม่ชัดเจน
3) มีการใช้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่มา
ใช้ในโบราณสถาน ทาให้ดูไม่เป็น
ของเก่า
1) มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
และบริการในแหล่งท่องเที่ยว
น้อย ไม่สามารถอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน
2) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
1) ต้องเสียเวลารอในการไปใช้
บริการ
2) บุคลากรไม่เพียงพอในการ
ให้บริการ
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11. ความปลอดภัย

-

12. บริษัทนาเที่ยว

-

13. รถโดยสาร
สาธารณะ

-

14. บริการตรวจคน
เข้าเมือง

-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร
1) การให้ข้อมูลสัญญาณ 1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เตือนภัย
มีน้อย
2) การติดตั้งกล้อง CCTV 2) การแจ้งความร้องทุกข์ค่อนข้าง
ในแหล่งท่องเที่ยว
ยุ่งยาก
3) จานวนเจ้าหน้าที่รักษา 3) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสื่อสาร
ความปลอดภัย
กับชาวต่างชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) บริเวณที่มีความเสี่ยงไม่มี
เจ้าหน้าที่ดูแล
5) มีสุนัขจรจัดจานวนมาก
1) ความเหมาะสม
1) ประสิทธิภาพบุคลากร
ของอัตราค่าบริการ
ในการให้บริการต่างๆ
2) การใช้ภาษา
2) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประสิทธิภาพ
3) ขาดการให้คาแนะนาในเรื่อง
ในการให้บริการ
สาคัญๆ
4) ความหลากหลาย
1) การใช้ภาษาในการ
1) บุคลากรที่ให้บริการบางคน
ติดต่อสื่อสาร
ไม่ซื่อสัตย์
2) ความปลอดภัย
2) บุคลากรไม่เข้าใจภาษา
3) ความสะอาด
ในการสื่อสาร
และความสะดวกสบาย 3) กระบวนการให้บริการ
4) ประสิทธิภาพ
ขณะเดินทาง มีการให้ผู้โดยสาร
ในการให้บริการ
ลงจากรถก่อนถึงจุดหมาย
5) ความเหมาะสม
4) แท็กซี่ไม่ใช้มิเตอร์
ของอัตราค่าบริการ
5) หาสถานีขนส่งผู้โดยสารยาก
6) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) การใช้ภาษาในการ
1) เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจภาษาที่พูด
ติดต่อสื่อสาร
2) ต้องรอคิวนาน
2) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
3) ความสะดวกสบาย
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15. กิจกรรมผจญภัย

-

16. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

-

17. ห้องน้าสาธารณะ -

18. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-
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4) ความเป็นมิตร
ของเจ้าหน้าที่
1) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ความปลอดภัย
3) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
4) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
5) ความสะดวกในการเข้าถึง
6) ความหลากหลาย
7) ความน่าตื่นเต้น
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
4) ความหลากหลาย
5) ความสวยงาม
1) ความสะอาด
2) ความสะดวกในการเข้าถึง

1) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
3) การให้ความช่วยเหลือ
4) ความสะดวกในการเข้าถึง

1) เครื่องเล่นค่อนข้างอันตราย
บางเครื่องเก่ามาก
2) ขาดการแนะนาวิธีใช้เครื่องเล่น
ต่างๆ

1) ที่ตั้งค่อนข้างเปลี่ยว อาจจะถูกจี้
ปล้นได้
2) ไม่มีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ความรู้

1) ค่อนข้างหายาก และไม่มี
ปูายบอก
2) ค่อนข้างสกปรก
3) อุปกรณ์บางอย่างชารุดใช้งาน
ไม่ได้
4) ไม่มีกระดาษชาระ
5) บางแห่งไม่เปิดให้บริการ
6) ไม่มีข้อแนะนาเป็น
ภาษาต่างประเทศในห้องน้า
สาธารณะ
1) ไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) บุคลากรให้คาแนะนาไม่ชัดเจน
3) ข้อมูลมีไม่เพียงพอ
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2. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
บริการด้านการท่องเที่ยว
1. ประชาชน

2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด
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ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ
ในการรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ นไทยในด้ า นความเป็ นมิ ต ร
ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความมีน้าใจต่อนักท่องเที่ยว พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญ
ของเอกลักษณ์นี้ รวมทั้งการยกย่องบุคคลที่ทาความดีโดยการ
ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
2) กรมการท่องเที่ยวควรจัดทา Application บน IPAD และ Smart
Phone สาหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบง่ายด้วยตนเอง
โดยมีหลากหลายภาษาให้เลือกเรียนตามความต้องการ และให้
ผู้ที่เข้ามาเรียนได้รับรางวัลเป็นสิ่งจูงใจ เช่น บัตรเข้าชมแหล่ ง
ท่องเที่ยว หรือสถานบริการต่างๆ ฟรี หรือในราคาถูก เป็นต้น
1) สนามบินควรจัดให้มีบริการ Free Wifi ภายในสนามบิน ในกรณี
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด ให้ มี บริ ก าร และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพบริ ก าร
Free Wifi ในกรณีที่มีการจัดบริการแล้ว เช่น การขยายพื้นที่ให้
ครอบคลุ ม มากขึ้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเชื่ อ มต่ อ
การติดปูายแนะนา เป็นต้น
2) สนามบิ นควรจัดให้ มี การฝึ กอบรมการใช้ภาษาต่ างประเทศ
แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ยั ง ไม่ ช านาญ เพื่อให้สามารถให้ บริ การอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการสรรหาบุ คลากรใหม่ ควรก าหนดให้ มี
ความรู้ ด้ า นการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศเป็ น คุ ณ สมบั ติ ส าคั ญ
และมีการทดสอบการใช้ภาษาก่อนรับเข้าทางาน
3) ในช่วงเทศกาลสาคัญๆ หรือฤดูการท่องเที่ยว สนามบินแต่ละแห่ง
ควรมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เช่น การเพิ่มจานวน
เจ้าหน้าที่ การเปิดช่องบริการเพิ่ม การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในพิธีการ
เข้าเมือง และการให้คาปรึกษาแนะนา เป็นต้น
1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรประสานความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ทั้งในด้านการจัดระเบียบ
ของชายหาด การดูแลด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การเข้าถึง
แหล่ ง ท่ องเที่ ยว รวมทั้ ง การบริ การ wifi ในแหล่ ง ท่ องเที่ ยว
โดยจัดทาแผนพัฒนาที่มีการบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ
ของทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยควรก าหนดเปู า หมายให้
ดาเนินการใน 100 แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดที่สาคัญ
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บริการด้านการท่องเที่ยว

4. สถานที่พักแรม

5. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
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ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ที่สุดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดของ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
2) หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
และชายหาดควรติดตั้ง สัญ ญาณเตือนภัยหรือปูายเตือนที่มีทั้ง
ภาษาอั ง กฤษและภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ ในบริ เ วณจุ ด ที่ มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย เช่น จากสัตว์มีพิษ สภาวะคลื่นลม
แรง เป็นต้น รวมทั้งควบคุมเรือต่างๆ ไม่ให้แล่นเข้าไปในบริเวณ
ที่นัก ท่องเที่ย วนิย มว่า ยน้า/ดาน้า และจัดให้มีเ จ้าหน้าที่ ดูแ ล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง
1) กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ส ถานพั ก แรมทุ ก ประเภทสามารถ
เข้าสู่ระบบ อันจะนามาซึ่งความสะดวกในการควบคุมดูแลและ
การพั ฒนามาตรฐานการให้ บ ริ ก าร โดยเฉพาะในด้ านความ
ปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการ
2) กรมการท่ องเที่ ยวควรร่ ว มมื อ กับ สถาบั น การศึก ษาต่ า งๆ
หรื อสถาบั น ฝึก อบรมภาษาต่ า งประเทศในท้ อ งถิ่ น ในการจั ด
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของสถานพัก
แรมโดยคิดค่าฝึกอบรมในอัตราต่าเพื่อจูงใจให้เข้าฝึกอบรม
1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรประสานความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ให้ เ หมาะสมและตรงตามความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ โดยจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย พฤติ ก รรมและ
ความต้ องการสิ นค้าของนั กท่องเที่ ยวแต่ ละกลุ่ ม เพื่ อน ามา
ประกอบการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรร่วมมือกับกรมการพัฒนา
ชุ ม ชน หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และเจ้ า ของแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วในการจั ด หาช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP
ในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ
3) กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ าควรร่ วมมื อกั บ ส านั กงาน
ตารวจแห่ งชาติในการจัดทามาตรการปู องกันและปราบปราม
การหลอกลวงขายสินค้าปลอมและสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและการ
ขายสินค้าในราคาที่เกินจริง
4) กรมการท่องเที่ยวควรจัดทา Application บน IPAD และ
Smart Phone สาหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบง่ายด้วย
ตนเองแก่เจ้าของและพนักงานร้านค้า โดยมีหลากหลายภาษาให้
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บริการด้านการท่องเที่ยว
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

7. บริการเชิงสุขภาพ
(สปาและนวดแผนไทย)

8. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
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ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
เลือกเรียนตามความต้องการ และให้ผู้ที่เข้ามาเรียนได้รับรางวัล
เป็นสิ่งจูงใจ
1) กระทรวงสาธารณสุขควรมีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อให้
ร้านอาหารต่างๆ ดาเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะในด้าน
ความสะอาดปลอดภัย
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรให้ข้อแนะนาแก่ภัตตาคาร
และ ร้ าน อ า หาร ต่ าง ๆ ใน ก า ร จั ดท าเมนู อ าหา ร เป็ น
ภาษาต่างประเทศ พร้อมคาอธิบายที่ชัดเจน เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ทราบถึ งคุ ณลั กษณะอาหารที่ สั่ ง เพื่ อลดข้ อผิ ดพลาดในการสั่ ง
อาหารจากความเข้าใจผิด
3) กรมการท่องเที่ยวควรจัดทา Application บน IPAD และ Smart
Phone สาหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบง่ายด้วยตนเอง
แก่ เจ้ าของและพนั กงานของภั ตตาคารและร้ านอาหาร โดยมี
หลากหลายภาษาให้เลือกเรียนตามความต้องการ และให้ผู้ที่เข้า
มาเรียนได้รับรางวัลเป็นสิ่งจูงใจ
1) กระทรวงสาธารณสุขควรดาเนินการส่ง เสริ มและสนับสนุ น
ให้สถานบริการเชิงสุขภาพทั้งหมดพัฒนาการให้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
2) กระทรวงสาธารณสุขควรกาหนดให้สถานบริการเชิงสุขภาพ
ทุ ก ประเภทจั ด ท าปู า ยหรื อ เอกสารมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
อัตราการให้บริการ และเตือนอันตรายที่อาจได้รับจากการใช้
บริการ โดยจัด ทาเป็นภาษาต่ างประเทศเพื่อ ให้นั กท่องเที่ย ว
ทราบโดยควรมีหลากหลาย ภาษาขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าหลักของ
สถานบริการ
3) กรมการท่องเที่ยวควรจัดทา Application บน IPAD และ Smart
Phone สาหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบง่ายด้วยตนเอง
แก่ เจ้ า ของและพนั ก งานของสถานบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ
โดยมีหลากหลายภาษาให้เลือกเรียนตามความต้องการ และให้ผู้ที่
เข้ามาเรียนได้รับรางวัลเป็นสิ่งจูงใจ
1) กรมศิลปากรควรให้แหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์พัฒนา
ระบบการให้ ข้อ มูล เกี่ ยวกั บสถานที่ ต่ างๆ ในแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว
เช่น การใช้ระบบสแกน QR Code เป็น ต้น รวมทั้ง ควรมี
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจใช้บริการ
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ในการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์
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9. มัคคุเทศก์

10. สนามกอล์ฟ

11 ความปลอดภัย
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2) กรมศิลปากรควรแจ้ง หรือมีมาตรการให้ผู้บริหารหรือผู้ดูแล
รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
รวมทั้ง วัดต่างๆ ทราบถึง ข้อกฎหมายและข้อแนะนาเกี่ยวกั บ
การบู ร ณะ สถานที่ เ พื่ อ ปู อ งกั นไม่ ใ ห้ ก ระทบต่ อ คุ ณ ค่ า
ทางประวัติศาสตร์
1) กรมการท่ อ งเที่ ย วควรจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การให้ บ ริ ก ารแก่ มั ค คุ เ ทศก์ ใ นท้ อ งถิ่ น ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
การให้บริการ การใช้ภาษา วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น
2) กรมการท่ องเที่ ยวควรจัดกิ จกรรมคัดเลื อกมั คคุเทศก์ ดี เด่ น
ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ พื่ อ รั บ โ ล่ ห์ ร า ง วั ล แ ล ะ เ งิ น ร า ง วั ล
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อกระตุ้น
ให้มัคคุเทศก์พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี โดยควรจัดต่อเนื่อง
ทุก 2 ปี
3) กรมการท่องเที่ยวควรพัฒนาช่องทางให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ร้องเรียนปัญหาการใช้ บริการมัคคุเทศก์ผ่ านทาง Application
ใน IPAD และ Smart Phone
1) สนามก อล์ ฟ ต่ า ง ๆ คว รจั ด ฝึ ก อบรมพนั ก ง าน ใน ด้ า น
การให้ บ ริ ก ารที่ เ หมาะสมส าหรั บ ลู ก ค้ า ชาวต่ า งชาติ แ ต่ ล ะ
ประเทศ เพื่อสร้างความประทับใจในบริการ
2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรจัดทาฐานข้อมูลการบริการ
ของสนามกอล์ฟในแต่ละจัง หวัด และประชาสัมพันธ์เพื่อเป็น
ทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยว
1) กรมการท่ อ งเที่ ย วควรร่ ว มมื อ กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
ในการติ ดตั้ ง CCTV ที่มี ประสิ ทธิ ภ าพตามจุ ดเสี่ ยงในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วหรื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ๆ และควรจั ด ให้ มี
บุคลากรเพื่อทาหน้าที่ดูแลความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งมีการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตลอด
2) กรมการท่ อ งเที่ ย วควรร่ ว มมื อ กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
ในการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในจุดท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความเสี่ยงเพื่อเตือนนักท่องเที่ยว
3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรส่ง เสริมและสนับสนุ น
ให้ แ หล่ ง ท่ องเที่ย วและสถานที่ ท่อ งเที่ย วส าคั ญ ๆ จั ด ทาแผน
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) และแผนฉุกเฉิน
(Emergency Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยต่างๆ
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยควรให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มทุ ก ปี เ พื่ อ
เตรียมความพร้อม
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12. บริษัทนาเที่ยว

13. รถโดยสารสาธารณะ

14. บริการตรวจคนเข้าเมือง
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6) ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ควรร่ ว มมื อ
กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เช่น บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ต ารวจท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น ในการสร้ า ง
ระบบเครือข่ายอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวเพื่อคอยสอดส่อง
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
7) กรมการท่ องเที่ ยวควรร่ วมมื อกั บ กรมปู อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภั ยในการจั ดทาระบบให้นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอ
ความช่ ว ยเหลื อ หรื อ ร้ อ งเรี ย นในกรณี ป ระสบภั ย ผ่ า นทาง
Application ใน IPAD และ Smart Phone พร้ อ มทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ
1) กรมการท่องเที่ยวควรกาหนดให้บริษัทนาเที่ยวต้องให้ข้อมูลที่
จ าเป็ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การอธิ บ าย
สภาพโดยรวมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การเตรียมตัวเพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยว เป็นต้น
2) บริ ษั ท น าเที่ ย วต่ า งๆ ควรจั ด ฝึ ก อบรมภาษาต่ า งประเทศ
เช่น อังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น ให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถ
สื่ อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า ง
ความประทับใจ
1) กรมการขนส่งทางบกควรจัดทาระบบให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ร้ อ งเรี ย นปั ญ หาจากการใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ
ผ่าน Application ใน IPAD และ Smart Phone โดยระบบ
ดัง กล่า วสามารถส่ง ข้อ ร้องเรี ยนไปยั ง หน่ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบ
โ ด ย ต ร ง ร ว ม ทั้ ง แ จ้ ง ผ ล ใ ห้ แ ก่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท ร า บ
โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ
2) กรมการท่ อ งเที่ ย วควรจั ด ฝึ ก อบรมภาษาต่ า งประเทศ
เช่ น อั ง กฤษ ภาษาจี น เป็ น ต้ น ให้ แ ก่ พนั ก งานขั บ ร ถ
โดยสารสาธารณะ เพื่อพัฒนาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3) กรมการขนส่งทางบกรณรงค์ให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
มี จิ ต ส านึ ก ในการให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ และยกย่ อ ง
ผู้ทาความดี
1) ควรปรับการบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
เช่ น ในช่วงฤดู การท่ องเที่ยว ช่ วงเทศกาลส าคั ญ ๆ จะต้ องจั ด
ให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมเพื่อให้บริการสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง
การจัดให้มีเครื่องบริการอัตโนมัติที่นักท่องเที่ยวสามารถบริการ
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15. กิจกรรมผจญภัย

16. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

17. ห้องน้าสาธารณะ
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ตนเองอย่างเพียงพอ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือในกรณี
ที่นักท่องเที่ยวไม่ชานาญหรือเครื่องเกิดขัดข้อง เป็นต้น
1) กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ควรร่ วมมื อกับหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย เป็ น ต้ น ในการตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภั ยของบริ การประเภทกิ จกรรมผจญภั ย รวมทั้ ง
การปรั บปรุ งกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้ องเพื่อควบคุ ม
มาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมผจญภัยทุกประเภท
2) ควรก าหนดให้ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วประเภทกิ จ กรรมผจญภั ย
ต้องจัดทาปูายให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ใ ช้ บ ริ ก า ร ผู้ ที่ ค ว ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ใ ช้ บ ริ ก า ร เ ป็ น ต้ น
โดยเป็นปูายภาษาอังกฤษและภาษา ต่างประเทศอื่นๆ ขึ้นอยู่
กับกลุ่มลูกค้าหลักที่มาใช้บริการ รวมทั้งต้องจัดให้มีพนักงานที่
สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศไว้คอยแนะนาและกากับการ
ใช้บริการอย่างเคร่งครัด
1) กรมการท่ อ งเที่ ย วควรร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น การพัฒนาเส้นทางการ
เข้าถึงแหล่ งท่องเที่ยวให้มีความสะดวก การปรับปรุงการดูแล
รักษาความปลอดภัย โดยการติดปูา ยเตือน การติ ดตั้ง CCTV
เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
2) แหล่ง ท่อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เ วศน์ค วรมีเ จ้ าหน้า ที่ค อยให้ค าแนะน า
การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ในกรณีมากับ บริษัท
นาเที่ยวจะต้องกาหนดให้บริษัทนาเที่ยวต้องให้คาแนะนาเพื่อ
ความปลอดภัย และแจ้งถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจแก่นักท่องเที่ยว
1) กรมการท่ อ งเที่ ย วควรร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ แ ก่
กระทรวงสาธารณสุข และองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
กระตุ้นให้ แหล่ งท่ องเที่ยวและสถานบริการด้ านการท่องเที่ยว
ต่างๆ เห็นถึงความสาคัญของการจัดให้มีบริการห้องน้าสาธารณะ
ที่มีคุณภาพและเพี ยงพอ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้ า งห้ อ งน้ าสาธารณะที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และการดู แ ลรั ก ษา
ความสะอาด โดยควรมีทั้งมาตรการบังคับและมาตรการส่งเสริม
ควบคู่กันไป
2) ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ให้บริการด้ านการท่องเที่ย ว
เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ าที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
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บริการด้านการท่องเที่ยว
18. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
อย่างเพียงพอและดูแลรักษาความสะอาดสม่าเสมอเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
1) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรเพิ่มจานวน
ศูนย์บริการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ
2) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรพัฒนาระบบ
ข้อมูลและเครื อข่ ายสาหรั บการให้ความช่ วยเหลือและการให้
ค าแนะน าแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สะดวกและรวดเร็ว
3) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรจัดฝึกอบรม
ภา ษ าต่ า ง ปร ะ เท ศ เช่ น อั ง ก ฤษ ภา ษ า จี น เป็ น ต้ น
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) เร่งพัฒนาฟื้นฟู และบูรณะแหล่ง ท่องเที่ยวต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์อยู่
เสมอ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินชีวิต
ตามแบบประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิม
(3) สร้างความเชื่อมั่ น ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่ าจะอยู่ ณ จุดใด
ในประเทศไทย
(4) ก าหนดมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ เช่ น สถานพั ก แรม ภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร
ธุ ร กิ จ สปาและนวดแผนไทย บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะต่ า งๆ เป็ น ต้ น ในด้ า นความปลอดภั ย
ความสะอาด ความสะดวกสบาย เพื่อเป็นการยกระดับสถานบริการต่างๆ ให้สูงขึ้น
(5) สร้างความเป็นธรรมให้กับนักท่องเที่ยว ในการกาหนดราคาสินค้า และบริการต่างๆ
ไม่ให้สถานประกอบการต่างๆ คิดราคาสินค้าและบริการเกินความเป็นจริง
(6) ส่ ง เสริ ม การฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษให้ กั บ พนั ก งานของสถานประกอบการต่ า งๆ
ทั้ง ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยให้สถานประกอบการขนาดใหญ่เป็นหลักในการฝึกอบรมให้กับ
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
(7) เร่ ง พั ฒ น าแ ล ะ ป รั บป รุ ง ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ด่ า น ต ร ว จค น เข้ า เมื อ ง ทั้ ง ใน ด้ า น
การใช้ภาษาต่างประเทศที่สาคัญๆ และประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยต้องให้บริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยนและยิ้มแย้มแจ่มใส
(8) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ wifi/internet ตามแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ
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(9) พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทนาเที่ยวในประเทศให้มี
มาตรฐานเดียวกัน
(10) พั ฒ นามั ค คุ เ ทศก์ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ที่ ห ลากหลาย สามารถให้ ค าอธิ บ าย
กับนักท่องเที่ยวได้ถูกต้องเหมือนกัน รวมทั้ง เพิ่มจานวนมัคคุเทศก์ใหม่ให้มีจานวนเพียงพอในการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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ภาคผนวกที่ 1
แบบสอบถามความพึงพอใจชาวต่างชาติ
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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. 2012-2014) and the average length of
stay per trip ……...…. days (average of C.E. 2012-2014)
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. Travel companion …………….. person(s) (including yourself) (choose only one)
 1) Alone
 5) Friend …………. person(s)
 2) Spouse
 6) Colleague / company …………. person(s)
 3) Family / relative …………. person(s)
 7) Others, please specify ………........................
 4) Boy friend / girl friend / partner
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
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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 #1……………….
7.1.1a Length of stay………days

7.1b Country #2………………
7.1.1b Length of stay……days

7.1d Country #1……………….
7.1.1d Length of stay………days

7.1e Country #2………………
7.1.1e Length of stay……days

7.1c Country #3…………………..
7.1.1c Length of stay………days
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
7.2c Country #1……………….
7.2.1c Length of stay………days

7.2a Country #1………………
7.2.1a Length of stay……days

7.2b Country #2…………………..
7.2.1b Length of stay………days

7.2d Country #2………………
7.2.1d Length of stay……days

7.2e Country #1……………….
7.2.1e Length of stay………days

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

 15) Watch Thai Boxing

 14) Shopping

 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. Before travelling to Thailand, Do you know Thailand has Discover Thainess Campaign in 2015?
(Discover Thainess mean Thailand offers visitors an array of vastly differing experiences. Whether you yearn for discovering the
simple and slow Thai way of life, or prefer a vibrant lifestyle, adrenaline-filled adventures, ethnic cultures, traditional
performances, or spectacular natural wonders, you can choose the travel style that matches your personality it will lead you to a
better understanding of Thainess.)
 1) No. (Skip to Q15)
 2) Yes, which source/media do you acknowledge of Discover Thainess Campaign 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
Questionnaire
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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
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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

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
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
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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

5) Restaurants (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces) (continue)
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
6.6) communication
6.7) efficiency of service
6.8) safety
6.9) wifi / internet
6.10) value for your money
4.11) 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
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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

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
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

Questionnaire

7

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

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
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
Questionnaire
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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

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
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
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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

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
Overall Satisfaction of travel and
Services during this trip

Questionnaire
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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 ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
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16. The following makes you dissatisfaction. (continue)
Travel Services
Dissatisfaction
 12) Wellness
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
(Spa / Tradition Massage / etc.)
What makes you 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 ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
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 ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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20. Recommendation(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

 2) Female

23. Years of age
 1) 15-24
 2) 25-34
 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……………………………………………………….

Questionnaire

13

