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  ผลสํารวจเร่ือง  “คนกรุงกบัการท่องเทีย่วปีใหม่ 2020” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “คนกรุงกับการ

ท่องเที่ยวปีใหม่ 2020” โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,145 คน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.6 มีแผนจะเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้(28 ธ.ค. – 1 ม.ค.) โดยในจํานวนนีร้้อยละ 49.4 
จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด / กลับบ้านเกิด เยี่ยมญาติ รองลงมาร้อยละ 41.0 จะไปเขา้วดัทาํบุญ และร้อยละ 22.2 จะไปชอ้ปป้ิง 
กินขา้วตามร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ขณะท่ีร้อยละ 25.4 ไม่มีแผนท่ีจะไปไหน จะอยูบ่า้น 

 

สําหรับเร่ืองที่กังวล หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.6 กังวลเร่ือง
การจราจรที่ติดขัด เป็นอัมพาต รองลงมาคือ  เร่ืองอุบติัเหตุ รถชน บนทอ้งถนนคิดเป็นร้อยละ 60.7 และความแออดัของคน
ในสถานท่ีเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 40.0     
 

ส่วนเร่ืองทีอ่ยากให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องเข้มงวดดูแลเกีย่วกบัการเดินทางไปท่องเทีย่วเพือ่ความปลอดภัยมาก
ทีสุ่ดคอื การเข้มงวดตรวจตราคนเมาแล้วขบั คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาคือ การเขม้งวดผูข้บัข่ีรถเร็วเกินมาตรฐานท่ีกาํหนด
คิดเป็นร้อยละ 57.3 และเสน้ทาง ถนนหนทางท่ีดี ทั้งทางหลกัและทางเล่ียงเมือง คิดเป็นร้อยละ 42.5 

 

 เม่ือถามความเห็นต่อมาตรการทั้งชิมช้อปใช้ และ 100 เดียวเทีย่วทัว่ไทย จะกระตุ้นเศรษฐกจิการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่
ได้มากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.7 เห็นว่าจะกระตุ้นได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 24.3 เห็นวา่จะกระตุน้
ไดค่้อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

ด้านสถานทีท่ีอ่ยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 มากทีสุ่ดคอื วดัทีจั่ดให้มีสวดมนต์ข้ามปีตามวถีิพุทธ คดิเป็นร้อยละ 31.0 
รองลงมาคือ ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 19.1 เซ็นทรัล เวิลด ์กทม. คิดเป็นร้อยละ 13.6 พทัยา ชลบุรี คิดเป็นร้อย
ละ 11.7 และภูเกต็ คิดเป็นร้อยละ 11.2 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / เศรษฐกจิ/ สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวม 6 หน้า) 

คนกรุง 74.6% มีแผนเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ โดยจะไปเทีย่วต่างจังหวดั เยีย่มญาติมากทีสุ่ด 
67.6% กงัวลการจราจรติดขดัอมัพาต 

80.3% วอนเจ้าหน้าทีรั่ฐการเข้มงวดตรวจตราคนเมาแล้วขับ 
คนกรุงอยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 ในวดัทีจั่ดให้มีสวดมนต์ข้ามปีตามวถีิพุทธ 

โดยอยากไปเคาท์ดาวน์กบัลุงตู่และพีตู่น บอดีส้แลม มากทีสุ่ด 
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เม่ือถามถึงความตั้งใจจะไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 63.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ขณะท่ีร้อยละ 
36.9 ตั้งใจวา่จะไป 

 
สุดท้ายเม่ือถามคาํถามปลายเปิดว่าคนดงั นักการเมือง นักร้อง นักแสดงไทย ทีอ่ยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ 

2020 พบว่า นักการเมืองทีอ่ยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ด้วยมากทีสุ่ดคอื พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาคดิเป็นร้อยละ 
15.1 รองลงมาคือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.6 และทกัษิณ ชินวตัรคิดเป็นร้อยละ 1.8 

 
ส่วนดารา นักร้อง นักแสดงไทยที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ด้วยมากที่สุดคือ อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน 

บอดีส้แลม) คิดเป็นร้อยละ 8.2 รองลงมาคือ พชัราภา ไชยเช้ือ (อั้ม) คิดเป็นร้อยละ 7.2 และธงไชย แมคอินไตย ์(เบิร์ด) คิดเป็น
ร้อยละ 6.8 

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   

 
1. ข้อคาํถาม “มีแผนทีจ่ะทาํอะไร ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้(28 ธ.ค. – 1 ม.ค.)” 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   

มีแผนเดินทาง   ร้อยละ 74.6 
 โดย  จะไปท่องเท่ียว ต่างจงัหวดั / กลบับา้นเกิด เยีย่มญาติ ร้อยละ 49.4  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) จะไปเขา้วดัทาํบุญ  ร้อยละ 41.0  
   จะไปชอ้ปป้ิง กินขา้วตามร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้  ร้อยละ 22.2  
   จะไปต่างประเทศ ร้อยละ 1.6  
ไม่มีแผนท่ีจะไปไหน จะอยูบ่า้น  ร้อยละ 25.4 

 
2. เร่ืองทีท่่านกงัวล หากต้องเดินทางไปท่องเทีย่วในช่วงหยุดยาวปีใหม่   
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

การจราจรทีต่ิดขัด เป็นอมัพาต ร้อยละ 67.6 
อุบติัเหตุ รถชน บนทอ้งถนน            ร้อยละ 60.7 
ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว ร้อยละ 40.0 
ท่ีพกั อาหาร ราคาแพง ร้อยละ 19.2 
การก่อการร้าย วางระเบิด สร้างสถานการณ์ ร้อยละ 5.7 
อ่ืนๆ ระบุ ไม่กงัวล ไม่ไปไหน ตอ้งทาํงาน ร้อยละ 5.2 
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3. เร่ืองที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องเข้มงวดดูแลเกีย่วกบัการเดินทางไปท่องเทีย่วเพือ่ความปลอดภัย 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

การเข้มงวดตรวจตราคนเมาแล้วขับ ร้อยละ 80.3 
การเขม้งวดผูข้บัข่ีรถเร็วเกินมาตรฐานท่ีกาํหนด ร้อยละ 57.3 
เสน้ทาง ถนนหนทางท่ีดี ทั้งทางหลกัและทางเล่ียงเมือง     ร้อยละ 42.5 
การเดินทางเป็นหมู่คณะ กลุ่มรถยนต ์กลุ่มบ๊ิกไบค ์กลุ่มมอเตอร์ไซค ์ ร้อยละ 26.3 

  
 

4. ความเห็นต่อมาตรการทั้งชิมช้อปใช้ และ 100 เดียวเที่ยวทัว่ไทย จะกระตุ้นเศรษฐกจิการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ได้มากน้อย
เพยีงใด 
  

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 44.9 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 30.8) 

ร้อยละ 75.7 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นมากท่ีสุดร้อยละ 2.0   และค่อนขา้งมากร้อยละ 22.3) 

ร้อยละ 24.3 

 
5. สถานทีท่ีอ่ยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 (5 อนัดบัแรก) 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

วดัทีจั่ดให้มีสวดมนต์ข้ามปีตามวถีิพุทธ ร้อยละ 31.0 
ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่ ร้อยละ 19.1 
เซ็นทรัล เวิลด ์กทม. ร้อยละ 13.6 
พทัยา ชลบุรี ร้อยละ 11.7 
ภูเกต็   ร้อยละ 11.2 
หวัหิน ประจวบฯ ร้อยละ 8.3 
เอเชียทีค กทม.    ร้อยละ 6.8 
เกาะพงนั สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 5.3 
อมัพวา สมุทรสงคราม ร้อยละ 4.2 
ประตูเมืองขอนแก่น    ร้อยละ 3.1 
ผบั บาร์ต่างๆ ร้อยละ 1.8 
อ่ืนๆ อาทิ ไม่ไปไหน อยูบ่า้น ตอ้งทาํงาน ร้อยละ 16.7 
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6. ความตั้งใจจะไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ตั้งใจว่าจะไม่ไป ร้อยละ 63.1 
ตั้งใจวา่จะไป  ร้อยละ 36.9 

 
7. คนดัง นักการเมือง ดารา นักร้อง นักแสดงไทย ทีอ่ยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ 2020 (5 อนัดบัแรก) 
    (คาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 
  

นกัการเมือง (5 อนัดบัแรก)   
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 15.1 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 7.6 
ทกัษิณ ชินวตัร ร้อยละ 1.8 
พลตาํรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 1.6 
คุณหญิง สุดารัตน์ เกยรุาพนัธ์ุ ร้อยละ 1.2 
   
ดารา นกัร้อง นกัแสดง (5 อนัดบัแรก)   
อาทวิราห์ คงมาลยั (ตูน บอดีส้แลม) ร้อยละ 8.2 
พชัราภา ไชยเช้ือ (อั้ม) ร้อยละ 7.2 
ธงไชย แมคอินไตย ์(เบิร์ด) ร้อยละ 6.8 
ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 6.2 
ศุกลวฒัน์ คณารศ (เวียร์) ร้อยละ 5.8 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อตอ้งการทราบถึงแผนการเดินทางในช่วงหยดุยาวปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี (28 ธ.ค. – 1 ม.ค.) 
2) เพื่อสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีกงัวลและเร่ืองท่ีอยากใหภ้าครัฐเขม้งวดดูแลในช่วงหยดุยาวปีใหม่ 
3) เพื่อตอ้งการทราบกิจกรรมท่ีจะทาํในวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
4) เพื่อตอ้งการทราบถึงคนดงั นกัการเมือง ดารา นกัร้อง นกัแสดงไทย ท่ีอยากเคาทด์าวน์ร่วมฉลองข้ึนปีใหม่ 2020 
 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

  การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชน ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 20 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  คลองเตย จตุจกัร ดอนเมือง ทุ่งครุ บางกอกน้อย   
บางกะปิ  บางขนุเทียน บางเขน บางแค บางซ่ือ บางนา บางรัก ปทุมวนั ประเวศ พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี  
ราษฎร์บูรณะ สาทรและปริมณฑล 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน
จาํนวน 1,145 คน  

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและ
ประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  3 – 9 ธนัวาคม 2562 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  27 ธนัวาคม 2562 
 

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 567 49.5 
            หญิง 578 50.5 

รวม 1,145 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 257 22.4 
            31 ปี - 40 ปี 239 20.9 
            41 ปี - 50 ปี 227 19.8 
            51 ปี - 60 ปี 225 19.7 
 61 ปี ข้ึนไป 197 17.2 

รวม 1,145 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 765 66.8 
            ปริญญาตรี 318 27.8 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 62 5.4 
                                 รวม 1,145 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 104 9.1 
 ลูกจา้งเอกชน     411 35.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั 396 34.6 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   29 2.5 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 11 1.0 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 121 10.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   59 5.2 
 วา่งงาน 14 1.2 

รวม 1,145 100.0 
 


