
 

 

 

1

 
  ผลสํารวจเร่ือง  “ท่องเทีย่วในวนัหยุดยาวนี ้คนกรุงกงัวลกบัเร่ืองใด”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

เน่ืองในวนัที ่16 – 20 กรกฎาคมทีจ่ะถึงนี ้เป็นวนัหยุดยาวช่วงวนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา กรุงเทพโพลล์โดย
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ จึงได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็น เร่ือง “ท่องเทีย่วในวนัหยุดยาวนี ้คนกรุงกงัวลกบัเร่ืองใด” 
ขึน้โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจํานวนทั้งส้ิน 1,161 คน พบว่า  

 
 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 เห็นว่าบรรยากาศการท่องเทีย่วในช่วงวนัหยุดยาวทีจ่ะถึงนีจ้ะคกึคกั ส่วนร้อยละ 
42.6 เห็นวา่บรรยากาศจะไม่คึกคกั 
 
 เม่ือถามว่ามีการวางแผนเดนิทางท่องเทีย่วหรือทาํบุญในช่วงวนัหยุดยาวทีจ่ะถึงนีห้รือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ระบุ
ว่ามีการวางแผนเดินทาง โดยในจํานวนนีร้้อยละ 39.0 มีแผนทีจ่ะเดินทางไปทาํบุญ รองลงมาร้อยละ 16.5 มีแผนทีจ่ะไป
ทาํบุญพร้อมกบัไปท่องเทีย่วด้วย และร้อยละ 10.7 มีแผนทีจ่ะไปท่องเทีย่วอย่างเดียว ขณะท่ีร้อยละ 33.8 ระบุวา่ ไม่มีการ
วางแผนเดินทางเพราะตอ้งทาํงาน หรือ อยูบ่า้นเฉยๆ 
 
 สุดท้ายเม่ือถามถึง 5 เร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ดในช่วงหยุดยาวพบว่า อนัดับแรกคอืเร่ืองการจราจรทีต่ิดขดัมาก  
(ร้อยละ 49.5) รองลงมาอนัดบัสองคือ อุบติัเหตุบนทอ้งถนน (ร้อยละ 44.5) อนัดบัสาม ความแออดัของคนในสถานท่ีทาํบุญ / 
สถานท่ีท่องเท่ียว (ร้อยละ 35.3) อนัดบัส่ี สินคา้ท่ีเก่ียวกบัการทาํบุญแพงข้ึน / สินคา้หมดอาย ุ (ร้อยละ 18.3) และอนัดบัหา้
การใชจ่้ายเกินงบประมาณท่ีตั้งไว ้(ร้อยละ 16.1) 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  
 

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ  (รวม 4 หน้า) 

คนกรุง 66.2% มีแผนเดินทางท่องเทีย่ว ช่วงหยุดยาวนี ้ แต่กงัวลกบัปัญหารถติด อุบัติเหตุบนท้องถนนมากทีสุ่ด  
57.4% เช่ือบรรยากาศท่องเทีย่วช่วงหยุดยาวปีนีจ้ะคกึคกั 
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1. บรรยากาศการท่องเทีย่วในช่วงวนัหยุดยาว ทีจ่ะถึงนีเ้ป็นอย่างไร 
 

จะคกึคกั ร้อยละ 57.4 
จะไม่คึกคกั ร้อยละ 42.6 

 
2. การวางแผนเดินทางท่องเทีย่วหรือทาํบุญในช่วงวนัหยุดยาวทีจ่ะถึงนี ้

 
มีการวางแผนเดินทาง 
 โดย ร้อยละ 39.0 มีแผนไปทาํบุญ 
  ร้อยละ 16.5 มีแผนท่ีจะไปทาํบุญพร้อมไปท่องเท่ียวดว้ย 
  ร้อยละ 10.7 มีแผนท่ีจะท่องเท่ียว 

ร้อยละ 66.2 

ไม่มีการวางแผนเดินทางเพราะตอ้งทาํงาน / อยูบ่า้นเฉยๆ ร้อยละ 33.8 
 
3. 5 เร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ด ในช่วงหยุดยาวทีจ่ะถึงนี ้
     (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

การจราจรทีต่ิดขัดมาก   ร้อยละ 49.5 
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ร้อยละ 44.5 
ความแออดัของคนในสถานท่ีทาํบุญ / สถานท่ีท่องเท่ียว ร้อยละ 35.3 

สินคา้ท่ีเก่ียวกบัการทาํบุญแพงข้ึน / สินคา้หมดอาย ุ ร้อยละ 18.3 
การใชจ่้ายเกินงบประมาณท่ีตั้งไว ้ ร้อยละ 16.1 

 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสะทอ้นถึงบรรยากาศการท่องเท่ียว ในช่วงวนัหยดุยาวท่ีจะถึงน้ี 
2. เพื่อตอ้งการทราบถึงการวางแผนเดินทางของคนกรุงเทพฯ ในช่วงวนัหยดุยาวท่ีจะถึงน้ี 
3. เพื่อสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีกงัวล ในช่วงหยดุยาวท่ีจะถึงน้ี 

 
ระเบียบวธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 24 เขต 
จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ จตุจกัร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง  ทุ่งครุ ธนบุรี  
บางกะปิ บางขนุเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซ่ือ บึงกุ่ม ปทุมวนั  พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานาวา ลาดกระบงั 
ลาดพร้าว วงัทองหลาง สาทร หนองแขมและหลกัส่ี ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) 
จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,161 คน เป็นชายร้อยละ 51.2 และหญิง 
ร้อยละ 48.8 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   : 8 – 12 กรกฎาคม 2559 
 

      วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :   15 กรกฎาคม 2559 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 594 51.2 
            หญิง 567 48.8 

รวม 1,161 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 272 23.5 
            31 ปี – 40 ปี 250 21.5 
            41 ปี – 50 ปี 229 19.7 
            51 ปี - 60 ปี 225 19.4 
 61 ปี ข้ึนไป 185 15.9 

รวม 1,161 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 764 65.8 
            ปริญญาตรี 341 29.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 56 4.8 
                                 รวม 1,161 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 112 9.6 
 ลูกจา้งเอกชน     323 27.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    407 35.2 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   57 4.9 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   16 1.4 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 150 12.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   69 5.9 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 27 2.3 

รวม 1,161 100.0 
 


