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  ผลสํารวจเร่ือง  “คนกรุงกบัการท่องเทีย่วปีใหม่ 2018” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คนกรุงกบัการ

ท่องเทีย่วปีใหม่ 2018” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจํานวนทั้งส้ิน 1,147 คน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 83.8 มีการวางแผนเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้โดยในจาํนวนน้ีร้อยละ 37.6 จะไปเขา้วดัทาํบุญ 
รองลงมาร้อยละ 28.8 จะกลบัไปจงัหวดับา้นเกิด / เยีย่มญาติ และร้อยละ 20.8 จะเท่ียวอยู ่ชอ้ปป้ิง กินขา้ว ตามร้านอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ ใน กรุงเทพฯ ขณะทีร้่อยละ 16.2 ไม่มีการวางแผนเดนิทางคดิว่าจะอยู่บ้าน 

 
 สําหรับเร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.6 กงัวล
เร่ืองการจราจรทีต่ิดขัด เป็นอมัพาต รองลงมาร้อยละ 60.7 กงัวลเร่ืองอุบติัเหตุ รถชน บนทอ้งถนน และร้อยละ 34.4 กงัวลเร่ือง
ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว   

 
ทั้งนีเ้ม่ือถามถึงอุปสรรคหรือปัจจัยทีอ่าจทาํให้ไม่ไปท่องเทีย่วในช่วงปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้พบว่าอนัดบัแรกคอื กลวัรถติด

มาก (ร้อยละ 44.5) รองลงมาคือ เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินใชจ่้าย (ร้อยละ 42.0) ไม่ชอบท่ีเท่ียวท่ีคนเยอะๆ อึดอดั (ร้อยละ 35.5)  
ไม่ชอบแยง่กนักิน แยง่กนัใช ้(ร้อยละ 29.6) และกลวัอุบติัเหตุ กลวัอนัตราย โรคติดต่อ (ร้อยละ27.1) 

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

 

คนกรุง 83.8% มีการวางแผนเดนิทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ โดยส่วนใหญ่อยากไปเข้าวดัทาํบุญมากทีสุ่ด 

64.6% กงัวลเร่ืองการจราจรทีต่ดิขดั เป็นอมัพาต 

ส่วนปัจจยัทีอ่าจทาํให้ไม่ออกไปท่องเทีย่วช่วงปีใหม่คอื รถตดิมาก รองลงมาคอื เศรษฐกจิไม่ด ีไม่มีเงนิใช้จ่าย 

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ  (รวม 4 หน้า) 
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1. การวางแผนเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

มีการวางแผนเดินทาง   ร้อยละ 83.8 
  โดย  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)    
       คิดวา่จะไปเขา้วดัทาํบุญ  ร้อยละ 37.6  
       คิดวา่จะกลบัไปจงัหวดับา้นเกิด / เยีย่มญาติ ร้อยละ 28.8  
       คิดวา่จะเท่ียวอยู ่ชอ้ปป้ิง กินขา้ว ตามร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ใน กรุงเทพฯ ร้อยละ 20.8  
       คิดวา่จะออกจะไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั ร้อยละ 17.0  
       คิดวา่จะไปต่างประเทศ ร้อยละ 1.3  
ไม่มีการวางแผนเดินทางคิดวา่จะอยูบ่า้น  ร้อยละ 16.2 

  
2. เร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ด หากต้องเดินทางไปท่องเทีย่วในช่วงหยุดยาวปีใหม่  
   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

การจราจรทีต่ิดขัด เป็นอมัพาต ร้อยละ 64.6 
อุบติัเหตุ รถชน บนทอ้งถนน   ร้อยละ 60.7 
ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว ร้อยละ 34.4 
ท่ีพกั อาหาร ราคาแพง ร้อยละ 19.5 
การก่อการร้าย วางระเบิด สร้างสถานการณ์  ร้อยละ 5.7 

 
3. อุปสรรคหรือปัจจัยทีอ่าจทาํให้ไม่ไปท่องเทีย่วในช่วงปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้ 
   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

กลวัรถติดมาก ร้อยละ 44.5 
เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินใชจ่้าย ร้อยละ 42.0 
ไม่ชอบท่ีเท่ียวท่ีคนเยอะๆ อึดอดั ร้อยละ 35.5 
ไม่ชอบแยง่กนักิน แยง่กนัใช ้ ร้อยละ 29.6 
กลวัอุบติัเหตุ กลวัอนัตราย โรคติดต่อ ร้อยละ 27.1 
ไม่มีเวลาตอ้งทาํงาน ร้อยละ 16.7 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อตอ้งการทราบถึงการวางแผนท่องเท่ียวในช่วงปีใหม่ 
2) เพื่อสะทอ้นเร่ืองท่ีกงัวล หากตอ้งเดินทางไปท่องเท่ียวในช่วงหยดุยาวปีใหม่ 
3) เพื่อสะทอ้นอุปสรรคหรือปัจจยัท่ีอาจทาํใหไ้ม่ไปท่องเท่ียวในช่วงปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

    การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 23
เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  คลองเตย  จตุจกัร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง      
ตล่ิงชัน บางกะปิ  บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางนา บึงกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ พระโขนง  พระนคร มีนบุรี ยานนาวา          
วงัทองหลาง สายไหม หนองแขม หลกัส่ี และหว้ยขวาง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) 
จากนั้นใชว้ิธีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,147 คน เป็นชายร้อยละ 50.1และหญิง
ร้อยละ 49.9 

 
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

 
 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ย
ขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 
 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  14 – 18 ธนัวาคม 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  25 ธนัวาคม 2560 
 

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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 575 50.1 
            หญิง 572 49.9 

รวม 1,147 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 271 23.6 
            31 ปี - 40 ปี 232 20.2 
            41 ปี - 50 ปี 227 19.8 
            51 ปี - 60 ปี 222 19.4 
 61 ปี ข้ึนไป 195 17.0 

รวม 1,147 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 731 63.7 
            ปริญญาตรี 360 31.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 56 4.9 
                                 รวม 1,147 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 124 10.8 
 ลูกจา้งเอกชน     343 29.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั 355 31.0 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   46 4.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 18 1.6 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 162 14.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   74 6.5 
 วา่งงาน 25 2.1 

รวม 1,147 100.0 
 

 


