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ผลสํารวจเรื่อง  
คนกรุงกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหนาหนาว ชวงไฮซีซั่น 

 

คนกรุงเทพฯ 79.8%  มีแผนที่จะไปเที่ยวไทยชวงหนาหนาว โดย 70.2% สนใจมากกับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคในไทย แตหวั่นปญหาเศรษฐกิจ ขาวของแพง ทําบรรยากาศทองเที่ยวแย  
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงกับการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหนาหนาว ชวงไฮซีซ่ัน” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,177 คน พบวา แมจะมีขาววาปนี้อากาศจะหนาวเย็นกวาปท่ีผานมา ก็ไมไดมีผลใหคน
กรุงเทพฯ ตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวมากกวาปท่ีผานมา โดยรอยละ 56.7 เห็นวาจะมีผลพอๆกบัปท่ีผานมา ขณะที่รอยละ 
21.8 เห็นวาจะมีผลมากกวาปที่ผานมา และรอยละ 21.5 เหน็วาจะมีผลนอยกวาปที่ผานมา 
 

เม่ือถามความเห็นตอปจจัยท่ีอาจทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวแยลงมากที่สุด ในชวงหนาหนาวนี้ คือ ปญหา
เศรษฐกิจ /ขาวของราคาแพง /เงินขาดกระเปา (รอยละ 53.7)  เกิดการชุมนุมทางการเมือง (รอยละ 19.3)  และการโกงราคา
ในพื้นที่ทองเที่ยว (รอยละ 11.2) 
 

 สําหรับการวางแผนที่จะไปทองเที่ยวเมืองไทย ในชวงหนาหนาวนีพ้บวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 79.8 มีแผนที่จะไป
ทองเที่ยว ขณะที่รอยละ 20.2 ไมมีแผนที่จะไป โดยใหเหตุผลวาตองทํางานไมมีเวลา (รอยละ 10.5) ขาวของ น้ํามนั ที่พัก 
อาหาร ราคาแพง (รอยละ 4.4) และไมมเีงนิ มีภาระคาใชจายมาก เชน ผอนบาน ผอนรถ (รอยละ 3.6)  
 

เม่ือถามวาถาเปนไปไดปนี้อยากไปเที่ยวเพือ่รับบรรยากาศหนาหนาวกบัใครมากที่สุด รอยละ 40.4 ระบุวา พอแม/ 
ลูก รองลงมารอยละ 21.3 ระบุวาเพื่อน และรอยละ 19.2 ระบุวาญาติ พีน่อง โดยรอยละ 24.0 ระบุวางบประมาณที่คาดวาจะ
ใชในการทองเที่ยวหนาหนาวปนี้ ตอคร้ังตอคนนาจะอยูท่ีประมาณ 5,000 บาท รองลงมาคือ 10,000 บาท และ 3,000 บาท  
 

 ดานความเห็นตอการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) มีบทบาทมากนอยเพียงใด ในการกระตุนการทองเท่ียวใน
ประเทศ กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 64.7 ยังไมคอยเห็นบทบาท ขณะที่รอยละ 26.8 เห็นบทบาทมาก และรอยละ 8.5 ไม
เห็นบทบาทเลย 
 

สุดทายเมื่อถามความเหน็วาปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชงิสรางสรรคมากนอยเพยีงใด 
คนกรงุเทพฯ สวนใหญรอยละ 50.7 เห็นวาคอนขางนอยถงึนอยท่ีสดุ ขณะที่รอยละ 49.3 เหน็วาคอนขางมากถึงมากทีสุ่ด 
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และเมื่อถามตอวาหากมีการจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในประเทศไทย สนใจจะไปเทีย่วในลกัษณะดงักลาว
มากนอยเพียงใด รอยละ 70.2 สนใจคอนขางมากถงึมากท่ีสดุ ขณะที่รอยละ 29.8 เห็นวาสนใจคอนขางนอยถึงนอยทีสุ่ด 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. ความเห็นจากขาวท่ีวาปนี้อากาศจะหนาวเย็นมากกวาปท่ีผานมา  จะมีผลใหเดนิทางไปทองเที่ยวมากกวาปท่ีผานมาหรือไม 
 

มากกวาปที่ผานมา   รอยละ 21.8 
พอๆ กับปท่ีผานมา  รอยละ 56.7 
นอยกวาปที่ผานมา รอยละ 21.5 

 
2. ความเห็นตอปจจัยท่ีอาจทําใหบรรยากาศการทองเที่ยว ในชวงหนาหนาวนี้แยลง พบวา 
 

ปญหาเศรษฐกิจ /ขาวของราคาแพง /เงินขาดกระเปา รอยละ 53.7 
เกิดการชุมนุมทางการเมือง รอยละ 19.3 
การโกงราคาในพื้นที่ทองเทีย่ว รอยละ 11.2 
ความแหงแลง (ภยัแลง) รอยละ 8.6 
โรคระบาด รอยละ 4.5 
เกิดการปฏิวตัิ /รัฐประหาร รอยละ 2.7 

 
3. การวางแผนที่จะไปทองเที่ยวเมืองไทย ในชวงหนาหนาวนี้พบวา 
     

คาดวาจะไป รอยละ 79.8 
ไมมีแผนที่จะไป 
       โดยใหเหตุผลวา ตองทํางานไมมีเวลา     รอยละ 10.5 
       ขาวของ น้ํามัน ท่ีพัก อาหาร ราคาแพง   รอยละ   4.4 
       ไมมีเงิน มีภาระคาใชจายมาก เชน ผอนบาน ผอนรถ    รอยละ  3.6 
       มีแผนจะไปเที่ยวตางประเทศ    รอยละ   1.0 
       มีปญหาสุขภาพ        รอยละ  0.7 

รอยละ 20.2 

 
4. ความเห็น “หากเปนไปไดปนี้อยากไปเที่ยวเพื่อรับบรรยากาศหนาหนาวกับใครมากที่สุด” 
 

พอแม / ลูก รอยละ 40.4 
เพื่อน รอยละ 21.3 
ญาติ พี่นอง รอยละ 19.2 
คนรัก รอยละ 19.1 
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5. งบประมาณที่คาดวาจะใชในการทองเที่ยวหนาหนาวปนี้ (ตอคร้ังตอคน) (5 อันดับแรก) 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
     

10,000 บาท รอยละ 19.4 
 5,000 บาท รอยละ 24.0 
 4,000 บาท รอยละ 5.8 
 3,000 บาท รอยละ 12.7 
 2,000 บาท รอยละ 9.0 

 
6. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) มีบทบาทมากนอยเพียงใด ในการกระตุนการทองเท่ียวในประเทศ เชน 
กิจกรรม/โฆษณาสงเสริมการทองเที่ยว แพคเกจทัวรราคาถูก และการยกระดับมาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว 
    

เห็นบทบาทมาก รอยละ 26.8 
ยังไมคอยเห็นบทบาท รอยละ 64.7 
ไมเห็นบทบาทเลย รอยละ 8.5 

 
7. ความเห็นตอปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมากนอยเพียงใด 
   (การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคคือ การทองเที่ยวอยางกลมกลืนและสัมพันธกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีตางๆ ในชุมชน)  
 

คอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 40.9  และมากที่สุดรอยละ 8.4) 

รอยละ 49.3 

 

คอนขางนอยถงึนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 43.6 และนอยท่ีสุดรอยละ 7.1) 

 

รอยละ 
 

50.7 

 
8. หากมีการจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศไทย ทานสนใจจะไปเที่ยวในลกัษณะดังกลาวมาก
นอยเพียงใด 
 

สนใจคอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 53.0  และมากที่สุดรอยละ 17.2) 

รอยละ 70.2 

 

สนใจคอนขางนอยถึงนอยทีสุ่ด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 25.1 และนอยที่สุดรอยละ 4.7) 

 

รอยละ 
 

29.8 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องปญหาที่อาจทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวในชวงหนา

หนาวแยลง การวางแผนที่จะไปทองเทีย่วเมืองไทยในชวงหนาหนาว งบประมาณที่คาดวาจะใชในการทองเที่ยว 
บทบาทของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการกระตุนการทองเที่ยว และการใหความสําคัญและความสนใจใน
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
26 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน จตุจักร  ดอนเมือง  ดนิแดง 
ดุสิต ตล่ิงชัน ธนบุรี บางกะป บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง ยานาวา 
ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สาทร หนองแขม หลักสี่ และหวยขวาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,177 
คน เปนชายรอยละ 48.9 และหญิงรอยละ 50.1 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   8 - 11 พฤศจิกายน 2555 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   15 พฤศจิกายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 576 48.9 
                       หญิง 601 51.1 

รวม 1,177 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 340 28.9 
                      26 - 35 ป 313 26.6 
                      36 - 45 ป 257 21.8 
                      46 ปขึ้นไป 267 22.7 

รวม 1,177 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 580 49.3 
               ปริญญาตรี 524 44.5 
               สูงกวาปริญญาตรี 73 6.2 

รวม 1,177 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 126 10.7 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 351 29.8 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 297 25.3 
     รับจางทั่วไป 117 9.9 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 60 5.1 
     นักศึกษา 183 15.6 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 43 3.6 

รวม 1,177 100.0 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 


