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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ สังคม/ การเมือง            รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
ปญหาการเมืองและอารมณของคนกรงุตอการทองเที่ยวชวงเทศกาลปใหม 

 

คนกรุงเทพฯ กวา 50% เห็นวาปใหมปนี้จะไมคอยคึกคักเมื่อเทียบกับปท่ีแลว ชี้ความขดัแยงทางการเมือง
สงผลตอบรรยากาศการทองเท่ียว ท้ังในแงอารมณและความรูสึก รวมถึงการวางแผนไปทองเที่ยว และ
อยากขอพรใหไมมมี็อบของทุกสีอีกตอไป คนไทยสามัคคี  บานเมืองสงบสุข ในป 2557 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ปญหาการเมืองและ
อารมณของคนกรุงตอการทองเท่ียวชวงเทศกาลปใหม” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,187  คน พบวา คนกรุงเทพสวนใหญรอยละ 51.3 เห็นวาเทศกาลปใหม
ปนี้จะคึกคักนอยกวาปท่ีแลว ขณะท่ีรอยละ 26.4 เห็นวาจะคึกคักพอๆ กบัปท่ีแลว และรอยละ 17.2 เห็นวาจะซึมๆ ไม
คึกคัก มีเพยีงรอยละ 5.1 ท่ีเหน็วาคึกคักมากกวาปท่ีแลว 
 

เม่ือถามวาความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาลและม็อบผูชุมนุม จะทําลายบรรยากาศการทองเท่ียวชวง
เทศกาลปใหมในแงใดมากท่ีสุดอันดับแรกคือ ในแงอารมณและความรูสึกตอการไปทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 39.8 
รองลงมาคือ ในแงการเดินทาง คิดเปนรอยละ 25.9 สวนในแงการจับจายใชสอย กับ ในแงการยกเลิกจัดกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ คิดเปนรอยละ 12.3 เทากัน  

 

 นอกจากนี้เม่ือถามความคิดเห็นตอสถานการณความขดัแยงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอแผน
ทองเท่ียวในชวงเทศกาลปใหมหรือไม สวนใหญรอยละ 56.6 เห็นวาสงผลตอแผนทองเท่ียว ขณะท่ีรอยละ 26.2 ไมสงผล
ยังคงแผนเดิม และรอยละ17.2 ไมมีแผนไปทองเท่ียวอยูแลว โดยในจํานวนผูท่ีเห็นวาสงผล รอยละ 32.7 บอกวาทําให
ตองคอยติดตามสถานการณอยูตลอดเวลา เลยวางแผนทองเท่ียวไมได ขณะท่ีรอยละ 13.6 ทําใหตองเปล่ียนแผนการไป
ทองเท่ียว และรอยละ 10.3 ทําใหตองยกเลิกแผนการไปทองเท่ียว 

 

 สวนความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “อยากใหผูชุมนุมและรัฐบาลทําอะไร เพื่อสงเสริมบรรยากาศการทองเท่ียวชวง
เทศกาลปใหมมากท่ีสุด” รอยละ 69.1 อยากให กปปส. กับรัฐบาลรีบหาทางออกรวมกันเพื่อเปนของขวัญใหกับประชาชน
กอนปใหม ขณะท่ีรอยละ 11.9 อยากใหอดทนตอการยั่วย ุ/ไมใชความรุนแรงของทั้ง 2 ฝาย และรอยละ 10.4 อยากให 
กปปส. หยุดชุมนุมช่ัวคราวในชวงเทศกาลปใหม    



 

 2

 
  สําหรับสถานที่ท่ีตั้งใจจะไปนับถอยหลัง (เคาทดาวน) เขาสูปใหม 2557 / 2014 มากท่ีสุดคือ ท่ีบานกับครอบครัว 

(รอยละ 62.6) รองลงมาคือ ดอยและภูตางๆทางภาคเหนือและอีสาน เชน เชียงใหม เลย (รอยละ 10.8) และสวดมนตขาม
ปตามวัดตางๆ (รอยละ 10.3) 
 

ดานการรณรงค 7 วันอันตรายของภาครัฐ จะชวยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตใหนอยกวาปท่ีแลวไดมากนอย
เพียงใด รอยละ 57.8 เชื่อวาจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจะพอๆกับปท่ีแลว รอยละ 28.0  เช่ือวาจะนอยกวาปท่ี
แลว ขณะท่ีรอยละ 14.2 เช่ือวานาจะมากกวาปท่ีแลว   

 

 สุดทายเม่ือถามถึงพรปใหมท่ีอยากขอใหประเทศไทยประสบพบเจอในป พ.ศ. 2557 มากท่ีสุดคือ ขอใหไมมี
ม็อบของทุกสีอีกตอไป คนไทยสามัคค ี บานเมืองสงบสุข  (รอยละ 70.5) รองลงมาคือ ขอใหประเทศไทยเจริญกาวหนา 
มีการพัฒนาข้ึน มีเศรษฐกจิท่ีดีข้ึน กวาปท่ีผานมา (รอยละ 13.0) และขอใหมีการเมืองท่ีดี รัฐบาลใหมท่ีม่ันคงซ่ือสัตย ไม
ทุจริตคอรรัปช่ัน (รอยละ 9.3) 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. เทศกาลปใหมปนี้จะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับปท่ีแลว 
 

คึกคักมากกวา     รอยละ 5.1
คึกคักพอๆกับปท่ีแลว รอยละ 26.4
คึกคักนอยกวา รอยละ 51.3
ซึมๆ ไมคึกคัก      รอยละ 17.2

 

2. ความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาลและม็อบผูชมุนุม จะทําลายบรรยากาศการทองเท่ียวชวงเทศกาลปใหมในแงใด
มากท่ีสุด 

 

ในแงอารมณและความรูสึกตอการไปทองเที่ยว รอยละ 39.8
ในแงการเดินทาง  รอยละ 25.9
ในแงการจับจายใชสอย   รอยละ 12.3
ในแงการยกเลิกจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ รอยละ 12.3
ในแงส่ือทีวีนําเสนอแตขาวการชุมนุม   รอยละ 9.7
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3. ความคิดเห็นตอสถานการณความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอแผนทองเท่ียวในชวงเทศกาลป
ใหมหรือไม    
 

สงผลตอแผนทองเท่ียว  รอยละ 56.6
   โดย    ทําใหตองยกเลิกแผนการไปทองเท่ียว          รอยละ 10.3 
 ทําใหตองเปลี่ยนแผนการไปทองเท่ียว         รอยละ 13.6 
 ทําใหตองคอยติดตามสถานการณอยูตลอดเวลา เลยวางแผนทองเท่ียวไมได  รอยละ 32.7 

 

ไมสงผลยังคงแผนเดิม รอยละ 26.2
ไมมีแผนไปทองเท่ียวอยูแลว รอยละ 17.2

 

4. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “อยากใหผูชมุนุมและรัฐบาลทําอะไร เพื่อสงเสริมบรรยากาศการทองเท่ียวชวงเทศกาล 

ปใหมมากท่ีสุด”    
 

อยากให  กปปส. กับรัฐบาลรีบหาทางออกรวมกันเพื่อเปนของขวัญใหกับประชาชนกอนปใหม รอยละ 69.1
อยากใหอดทนตอการยั่วยุ /ไมใชความรุนแรง ของท้ัง 2 ฝาย รอยละ 11.9
อยากให กปปส. หยุดชุมนุมช่ัวคราวในชวงเทศกาลปใหม    รอยละ 10.4
อยากให กปปส. ลดระดับการชุมนุม /ชุมนุมในท่ีต้ัง     รอยละ 8.6

 

5. สถานท่ีท่ีตัง้ใจจะไปนับถอยหลัง (เคาทดาวน)เขาสูปใหม 2557 / 2014  
 

ท่ีบานกับครอบครัว รอยละ 62.6 
ดอยและภูตางๆทางภาคเหนือและอีสาน เชน เชียงใหม เลย รอยละ 10.8 
สวดมนตขามปตามวัดตางๆ รอยละ 10.3 
ชายหาด ทะเล และเกาะตางๆ เชน พัทยา เกาะเสม็ด รอยละ 8.4 
หางสรรพสินคา ท่ีจัดงาน เชน เซ็นทรัลเวิลด รอยละ 4.4 
ผับ/บาร สถานบันเทิง รอยละ 2.5 
ฉลองในตางประเทศ รอยละ 1.0 

 
6. การรณรงค 7 วันอันตรายของภาครัฐ จะชวยลดจํานวนการเกิดอุบัตเิหตุและการเสียชีวิตใหนอยกวาปท่ีแลวไดมากนอย

เพียงใด 
 

เช่ือวาจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจะนอยกวาปท่ีแลว   รอยละ 28.0 
เชื่อวาจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจะพอๆกับปท่ีแลว รอยละ 57.8 
เช่ือวาจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจะมากกวาปท่ีแลว รอยละ 14.2 
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7. พรปใหมท่ีอยากขอใหประเทศไทยประสบพบเจอในป พ.ศ. 2557 (5 อันดับแรก) 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ขอใหไมมีม็อบของทุกสีอีกตอไป คนไทยสามัคคี  บานเมืองสงบสุข   รอยละ 70.5 
ขอใหประเทศไทยเจริญกาวหนา มีการพัฒนาข้ึน มีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน กวาปท่ีผานมา  รอยละ 13.0 
ขอใหมีการเมืองท่ีดี รัฐบาลใหมท่ีม่ันคงซ่ือสัตย ไมทุจริตคอรรัปช่ัน รอยละ 9.3 
ขอใหคนไทยรูจักหนาท่ีของตัวเอง ใชสิทธ์ิโดยไมละเมิดกฎหมาย รอยละ  1.0 
ขอใหประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณจริงๆเสียที รอยละ 0.9 

 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสะทอนความเห็นตอความขัดแยงทางการเมืองกับการทองเท่ียวในชวงเทศกาลปใหม 
2. เพื่อตองการทราบถึงสถานท่ีท่ีต้ังใจจะไปนับถอยหลังสูป พ.ศ. 2557 / 2014 
3. เพื่อสะทอนความเห็นตอการรณรงค 7 วันอันตรายของภาครัฐ จะชวยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตใหนอย

กวาปท่ีผานมา 
4. เพื่อสะทอนความเห็นตอพรปใหมท่ีอยากขอใหกับประเทศไทยในป พ.ศ. 2557 

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

24 เขต จาก 50 เขต ท้ังเขตช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก ไดแก คลองเตย ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย 
บางกะป บางเขน บางซ่ือ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร  ภาษีเจริญ 
มีนบุรี ราชเทวี สวนหลวง สะพานสูงและสาทร ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) 
จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,187 คน เปนชายรอยละ 50.1 
และหญิงรอยละ 49.9 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน  

ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด (Open – ended Questions) 
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   6 - 9 ธันวาคม 2556 
       

        วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   24 ธันวาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 594 50.1 
 หญิง 593 49.9 

รวม 1,187 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 300 25.3 
 26 – 35 ป 308 25.9 
  36 – 45 ป 295 24.9 
  46 ปข้ึนไป 284 23.9 

รวม 1,187 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 574 48.4 
 ปริญญาตรี 520 43.8 
 สูงกวาปริญญาตรี 93 7.8 

รวม 1,187 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 128 10.8 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 402 33.8 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 257 21.7 
 เจาของกิจการ 46 3.9 
 รับจางท่ัวไป 111 9.4 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 76 6.4 
 นักศึกษา 139 11.7 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 28 2.3 

รวม 1,187 100.0 
 

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 
 


