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  ผลสํารวจเร่ือง  “ท่องเทีย่วช่วงปีใหม่ตามทางเดนิพ่อ” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ท่องเทีย่วช่วงปี
ใหม่ตามทางเดนิพ่อ” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,142 คน พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 
72.4 เห็นว่าการทีรั่ฐบาลลดหย่อนภาษีท่องเทีย่วภายในประเทศ จะทาํให้คนออกมาท่องเทีย่วคกึคกัมากขึน้ ขณะท่ีร้อยละ 27.6 
เห็นวา่จะไม่ค่อยคึกคกั 

 

เม่ือถามว่ามีการวางแผนเดินทางในช่วงปีใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 ระบุว่า มีการวางแผนเดนิทาง โดยใน
จํานวนนีร้้อยละ  23.8 จะไปท่องเทีย่วต่างจังหวดั รองลงมาร้อยละ 20.0 จะกลบัไปจังหวดับ้านเกดิ / เยีย่มญาติ และร้อยละ 
10.3 จะท่องเที่ยวอยู่ภายในจังหวดั และร้อยละ  0.3  จะไปท่องเทีย่วต่างประเทศ ขณะท่ีร้อยละ 45.6 ระบุวา่ไม่มีการวางแผน
เดินทาง  โดย คาดวา่จะอยูบ่า้น /เล้ียงฉลองท่ีบา้นไม่ออกไปไหน 

 

สําหรับโครงการหลวงของในหลวง ร.9  ที่ประชาชนอยากไปท่องเทีย่วมากทีสุ่ดคอื  ศูนย์พฒันาโครงการหลวง      
อ่างขาง (ร้อยละ 58.0) รองลงมาคือ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอินทนนท ์(ร้อยละ 53.3) ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สะเรียง  
(ร้อยละ 29.3) และศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงม่อนเงาะ (ร้อยละ 15.1) 

 

 ส่วนโครงการในพระราชดําริของในหลวง ร.9  ทีอ่ยากไปท่องเทีย่วมากที่สุดคอื  โครงการช่ังหัวมัน (ร้อยละ 52.4) 
รองลงมาคือโครงการพฒันาป่าภูหินร่องกลา้ (ร้อยละ 32.4) โครงการพฒันาลุ่มนํ้าป่าสกั (ร้อยละ 26.3) และ  โครงการศูนย์
ศึกษาการพฒันาเขาหินซอ้น (ร้อยละ 22.4) 
 

 สุดท้ายเม่ือถามถึงเร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ด หากต้องเดนิทางไปท่องเทีย่วในช่วงปีใหม่อนัดับแรกคอื อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน (ร้อยละ 42.0) รองลงมาคอื การจราจรท่ีติดขดั (ร้อยละ 39.5) ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว (ร้อยละ 12.4) และท่ีพกั 
อาหาร ราคาแพง (ร้อยละ 3.9) 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ เศรษฐกจิ / สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ช่วงปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้คนไทยอยากเดินทางไปท่องเทีย่วศูนย์พฒันาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการช่ังหัวมันมากทีสุ่ด  
คนไทย 72.4% เช่ือรัฐบาลลดหย่อนภาษีท่องเทีย่ว จะทาํให้การท่องเทีย่วคกึคกัมากขึน้ 

 54.4% มีการวางแผนเดนิทางท่องเทีย่ว แต่กงัวลอุบัติเหตุบนท้องถนนและการจราจรติดขัด 
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1. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการทีรั่ฐบาลลดหย่อนภาษีท่องเทีย่วภายในประเทศ จะทาํให้การท่องเทีย่วเป็นอย่างไร” 
 

คดิว่าจะคกึคกัมากขึน้ กระตุ้นให้คนออกมาท่องเทีย่วมากขึน้   ร้อยละ 72.4 
คิดวา่จะไม่ค่อยคึกคกั ร้อยละ 27.6 

 
2. การวางแผนเดินทางในช่วงปีใหม่ 
 

มีการวางแผนเดินทาง   
 โดย ร้อยละ 23.8 จะไปท่องเทีย่วต่างจังหวดั     
  ร้อยละ 20.0 จะกลบัไปจังหวดับ้านเกดิ / เยีย่มญาต ิ
  ร้อยละ 10.3 จะท่องเทีย่วอยู่ภายในจังหวดั  
  ร้อยละ  0.3  จะไปท่องเทีย่วต่างประเทศ  

ร้อยละ 54.4 

ไม่มีการวางแผนเดินทาง  โดย คาดวา่จะอยูบ่า้น /เล้ียงฉลองท่ีบา้นไม่ออกไปไหน  ร้อยละ 45.6 
 
3. โครงการหลวงของในหลวง ร.9  ที่อยากไปท่องเทีย่วมากทีสุ่ด  (5 อนัดับแรก) 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ศูนย์พฒันาโครงการหลวงอ่างขาง ร้อยละ 58.0 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอินทนนท ์ ร้อยละ 53.3 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สะเรียง   ร้อยละ 29.3 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงม่อนเงาะ ร้อยละ 15.1 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหว้ยเส้ียว ร้อยละ 7.4 

 
4. โครงการในพระราชดําริของในหลวง ร.9  ที่อยากไปท่องเทีย่วมากที่สุด  (5 อนัดับแรก) 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

โครงการช่ังหัวมัน ร้อยละ 52.4 
โครงการพฒันาป่าภูหินร่องกลา้ ร้อยละ 32.4 
โครงการพฒันาลุ่มนํ้าป่าสกั   ร้อยละ 26.3 
โครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้น ร้อยละ 22.4 
โครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพาน ร้อยละ 19.5 
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5. เร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ด หากต้องเดินทางไปท่องเทีย่วในช่วงปีใหม่ 
 

อุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 42.0 
การจราจรท่ีติดขดั ร้อยละ 39.5 
ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว ร้อยละ 12.4 
ท่ีพกั อาหาร ราคาแพง  ร้อยละ  3.9 
การก่อการร้าย วางระเบิด สร้างสถานการณ์ ร้อยละ 2.2 

 

 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อตอ้งการทราบถึงการวางแผนเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่  
2) เพื่อตอ้งการทราบความเห็นของประชาชนเก่ียวกบัมาตรการลดหยอ่นภาษีท่องเท่ียวภายในประเทศ  

จะทาํใหก้ารท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร 
3) เพื่อตอ้งการทราบถึงโครงการหลวงและโครงการในพระราชดาํริ ท่ีประชาชนอยากไปท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
4) เพื่อสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีประชาชนกงัวล หากตอ้งเดินทางในช่วงปีใหม่ 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  13 – 16 ธนัวาคม 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  24 ธนัวาคม 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 572 50.1 
            หญิง 570 49.9 

รวม 1,142 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 175 15.3 
            31 ปี - 40 ปี 259 22.7 
            41 ปี - 50 ปี 330 28.9 
            51 ปี - 60 ปี 262 22.9 
 61 ปี ข้ึนไป 116 10.2 

รวม 1,142 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 712 62.3 
            ปริญญาตรี 349 30.6 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 81 7.1 
                                 รวม 1,142 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 176 15.4 
 ลูกจา้งเอกชน     266 23.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 448 39.2 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   44 3.9 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 157 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   28 2.5 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 21 1.8 

รวม 1,142 100.0 

 


