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ผลสํารวจเร่ือง  “แนวโนมการทองเที่ยวของประชาชนในวันหยุดยาวชวงสงกรานต” 
 

ประชาชนระบุคาโดยสารและราคาพลงังาน มีผลตอการตัดสินใจไปเที่ยวชวงสงกรานตถึงรอยละ 60.5  
และตองการใหตํารวจคุมแขมเรื่องเมาแลวขับมากที่สุด  

  
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 1,283 คน พบวา  
 

 ประชาชน รอยละ 51.6 ไมมีแผนการเดินทางในชวงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต ขณะที่      
รอยละ 38.0 มีแผนการเดินทางแลว  ในจํานวนนี้รอยละ 23.7 ระบุวาจะเดินทางกลับจังหวัดบานเกิด และรอยละ 
13.8 ระบุวาจะไปทองเที่ยวตางจังหวัด ขณะที่รอยละ 10.4 ยังไมแนใจ 

 

  เม่ือถามถึงสถานะทางการเงินที่จะใชจายในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ีพบวา รอยละ 51.0 ระบุวามี
สภาพคลองพอๆ กับปที่ผานมา รอยละ 29.5 ระบุวามีสภาพคลองแยกวาที่ปผานมา ขณะที่รอยละ 19.5 ระบุ
วา มีสภาพคลองดีกวาปที่ผานมา ทั้งน้ีประชาชนระบุวาราคาคาโดยสาร และราคาพลังงาน มีผลตอการ
ตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวในชวงสงกรานตถึงรอยละ 60.5 ขณะที่รอยละ 39.5 ระบุวาไมสงผลตอการ
ตัดสินใจ   

 

 สวนสถานที่ที่ประชาชนนึกถึงมากที่สุดเมื่อถึงเทศกาลสงกรานตคือ ถนนขาวสาร (รอยละ 21.4) 
รองลงมาคือ คูเมืองจังหวัดเชียงใหม (รอยละ 17.4) และ พัทยา/บางแสนจังหวัดชลบุรี (รอยละ 15.4) 

 

 สําหรับกิจกรรมที่ตั้งใจจะทําในชวงสงกรานต คือ ทําบุญตักบาตร สรงนํ้าพระ (รอยละ 71.9) 
รองลงมาคือ รดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ (รอยละ 58.5) และพบปะสังสรรคกันในหมูญาติและเพื่อนฝูง (รอยละ 54.6) 

 

 ทั้งน้ีเรื่องที่ตองการใหตํารวจและเจาหนาที่ของรัฐคุมเขมมากที่สุดคือ การตั้งดานตรวจจับผูที่
เมาแลวขับ (รอยละ 36.6) รองลงมาคือ จับกุมผูที่เมาสุราแลวกอเหตุทะเลาะวิวาท (รอยละ 13.4) และการ
แสดงออกที่ไมเหมาะสมขัดตอวัฒนธรรมไทย (รอยละ 11.0) 

 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1. แผน / การเตรียมตัว ที่จะเดินทางในวันหยุดยาวชวงเทศกาลสงกรานต   

 

  - ไมมีแผนการเดินทาง  รอยละ 51.6 
    

  - มีแผนการเดินทางแลว  รอยละ 38.0 
     โดยระบุวา   จะเดินทางกลับจังหวัดบานเกิด และไปเยี่ยมญาติ รอยละ 23.7 
            จะไปทองเที่ยวตางจังหวัด    รอยละ 13.8 
                       จะไปเที่ยวตางประเทศ    รอยละ 0.5 
   

  - ไมแนใจ   รอยละ 10.4 
 

2. ความคิดเห็นตอสถานะทางการเงินที่จะใชจายในชวงเทศกาลสงกรานตในปน้ีเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  
 

  - มีสภาพคลองทางการเงิน พอๆ กับปที่ผานๆ มา   รอยละ 51.0 
  - ไมคอยมีสภาพคลองทางการเงิน / แยกวาปที่ผานมา   รอยละ 29.5 
  - มีสภาพคลองทางการเงิน / ดีกวาปที่ผานมา    รอยละ 19.5 
   

3. อัตราคาโดยสาร และราคาพลังงานในปจจุบัน วามีผลตอการตัดสสินใจเดินทางไปทองเที่ยวในชวง
เทศกาลสงกรานตหรือไม  
  

  - มีผล   รอยละ 60.5 
        (โดยระบุวา มีคาใชจายเพิ่มข้ึน  ตองเที่ยวจังหวัดใกลข้ึน ตองใชบริการรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง ฯลฯ) 
  - ไมมีผล  รอยละ 39.5 
        (โดยใหเหตุผลวา เตรียมงบประมาณทองเที่ยวไวลวงหนาแลว อัตราคารถโดยสารยังเทาเดิมอยู มีปละครั้ง ฯลฯ) 

 
4. สถานที่ที่ประชาชนนึกถึงมากที่สุด 5 อันดับแรก เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต คือ 

    

  - ถนนขาวสาร กรุงเทพฯ   รอยละ 21.4 

  - คูเมือง จ. เชียงใหม    รอยละ 17.4 
  - พัทยา บางแสน จ. ชลบุรี   รอยละ 15.4 
  - ถนนสีลม กรุงเทพฯ    รอยละ 9.4 
  - พระประแดง จ. สมุทรปราการ   รอยละ 4.7 
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5. กิจกรรมที่ตั้งใจจะทําในชวงวันหยุดยาวชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

  - ทําบุญตักบาตร สรงนํ้าพระ    รอยละ 71.9 
  - รดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ   รอยละ 58.5 
  - พบปะสังสรรคกันในหมูญาติ และเพ่ือนฝูง รอยละ 54.6 
  - เลนสาดน้ํา     รอยละ 33.1 
  - อยูบานเฉยๆ ไมทํากิจกรรมใดๆ  รอยละ 15.8 
     

6. เร่ืองที่ตองการใหตํารวจ และเจาหนาที่ของรัฐ กวดขันและคุมเขม มากที่สุดในชวงสงกรานต คือ 
 

  - การตั้งดานตรวจจับผูที่เมาแลวขับ     รอยละ 36.6 
  - จับกุมผูที่เมาสุราแลวกอเหตุทะเลาะวิวาท    รอยละ 13.4 

- การแสดงออกที่ไมเหมาะสมขัดตอวัฒนธรรมไทย เชน แตงตัวโป  รอยละ 11.0 
       การทําอนาจารตามที่สาธารณะ การเตนยั่วยวน ฯลฯ 
  - ดูแลความปลอดภัยจาก การวางระเบิด และการกอการราย  รอยละ 10.9   
  - การลวนลามและการลวงเกินทางเพศ     รอยละ 10.8 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับแนวโนมการ
ทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานต ในแงมุมตางๆ อาทิ แผนการเดินทางทองเที่ยว สภาพคลองทางการเงิน 
สถานที่ที่นึกถึงมากที่สุด ตลอดจนการทํากิจกรรมตางๆ ในชวงเทศกาลสงกรานตและเรื่องที่ตองการให
เจาหนาที่ของรัฐมีความเขมงวด ในชวงเวลาดังกลาว เปนตน  ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้น
กลาง และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 30 เขต ไดแกเขตคลองสาน จอมทอง ดินแดง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ 
บางกอกนอย บางกะป บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ 
พญาไท พระโขนง ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สัมพันธวงศ สาทร หนองแขม 
หนองจอก และหวยขวาง และปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และ
ประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,283 คน เปนเพศชายรอยละ 49.1 
และเพศหญิงรอยละ 50.9 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  2 – 3 เมษายน 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   5 เมษายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 630 49.1 
                       หญิง 653 50.9 

รวม 1,283 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 316 24.6 
                      26 - 35 ป 342 26.7 
                      36 - 45 ป 320 24.9 
                      46 ปขึ้นไป 305 23.8 

รวม 1,283 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 945 73.7 
 ปริญญาตรี 312 24.3 
 สูงกวาปริญญาตร ี 26 2.0 

รวม 1,283 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 81 6.3 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 326 25.5 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 408 31.9 
     รับจางทั่วไป 230 17.9 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 103 8.0 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 135 10.4 

รวม 1,283 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 
 


