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  ผลส ำรวจเร่ือง  “คนไทยไปไหน...หลงัผ่อนคลำยมำตรกำรหยุดเช้ือเพ่ือชำต”ิ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลยักรุงเทพ  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “คนไทยไปไหน...
หลงัผ่อนคลำยมำตรกำรหยุดเช้ือเพ่ือชำติ”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชำชนจำกทุกภูมิภำคทัว่ประเทศจ ำนวน 1,204 คน พบว่ำ  
 
 สถำนที่ที่ประชำชนได้ไปมำกที่สุดภำยหลังมำตรกำรหยุดเช้ือเพ่ือชำติได้รับกำรผ่อนปรนคือ ตลำด ตลำดนัด 
ซุปเปอร์มำร์เก็ต (ร้อยละ 83.1) รองลงมาคือ  ห้างสรรพสินคา้ (ร้อยละ 44.8) และร้านเสริมสวย ร้านตดัผม (ร้อยละ 40.1) 
ส่วนสถำนที่ที่ประชำชนไม่คิดว่ำจะไปเพรำะกังวลกำรติดเช้ือมำกที่สุดคือ โรงภำพยนตร์ (ร้อยละ 91.1) รองลงมาคือ    
การใชส้นามบินภายในประเทศ (ร้อยละ 83.8) และสถานเสริมความงาม  (ร้อยละ 83.0)   
 
  เม่ือถำมว่ำอยำกให้มีมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63  เป็นอย่ำงไรพบว่ำ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 อยำกให้แจกเงินแบบให้เปล่ำ รองลงมาร้อยละ 24.1 น าใบเสร็จค่าท่ีพกั ค่าอาหาร มาลดหยอ่นภาษี 
และร้อยละ 21.2 ใหว้อชเชอร์ส่วนลดท่ีพกัร้านอาหาร 
    
 สุดท้ำยเม่ือถำมถึงควำมคำดหวังต่อกำรหยุดชดเชยแทนวันสงกรำนต์พบว่ำ ประชำชนร้อยละ 46.6 คำดหวังอยำก
ให้ไปรวมกบัวันหยุดยำวในช่วงเทศกำลปีใหม่เลย รองลงมำร้อยละ 33.3 คาดหวงัใหห้ยดุ ในช่วงเดือนท่ีไม่มีวนัหยดุเลยเช่น 
เดือนกนัยายน และร้อยละ 20.1 คาดหวงัวา่จะหยดุยาวติดต่อกนัไปเลย  ในช่วงวนัหยดุยาวช่วงใดช่วงหน่ึง 
 
  โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้ค าถามดงัต่อไปน้ี   
     

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 4 หน้า) 

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 83.1 ได้ไปตลำด ตลำดนัด มำกทีสุ่ดหลงัมำตรกำรหยุดเช้ือเพ่ือชำติได้รับกำรผ่อนปรน  
รองลงมำร้อยละ 44.8 ได้ไปห้ำงสรรพสินค้ำ 

ส่วนสถำนที่ทีไ่ม่คดิว่ำจะไปเพรำะกงัวลกำรติดเช้ือมำกทีสุ่ดคือ โรงภำพยนตร์ คดิเป็นร้อยละ 91.1 
หำกมมีำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63   

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 อยำกให้แจกเงินแบบให้เปล่ำ รองลงมำร้อยละ 24.1 อยำกเอำใบเสร็จท่องเที่ยวมำลดหย่อนภำษ ี
ประชำชนร้อยละ 46.6 อยำกให้กำรหยุดชดเชยแทนวนัสงกรำนต์ไปรวมกบัวนัหยุดยำวในช่วงเทศกำลปีใหม่เลย 
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1. สถำนทีท่ี่ไปภำยหลงัมำตรกำรหยุดเช้ือเพ่ือชำติได้รับกำรผ่อนปรน 
 

สถำนที ่
ได้ไปมำแล้ว 
(ร้อยละ) 

ยงัไม่ได้ไป แต่คดิว่ำ
จะไป (ร้อยละ) 

ไม่คดิว่ำจะไปเพรำะกงัวล
กำรติดเช้ือ (ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตลำด ตลำดนัด ซุปเปอร์มำร์เกต็      83.1 9.0 7.9 100.0 

หา้งสรรพสินคา้ 44.8 24.9 30.3 100.0 

ร้านเสริมสวย ร้านตดัผม 40.1 30.0 29.9 100.0 

กินขา้วตามร้านอาหาร 32.9 23.1 44.0 100.0 

สนามกีฬากลางแจง้ สถานท่ีออกก าลงั
กาย ฟิตเนส 

14.8 17.7 67.5 100.0 

ท่องเท่ียวต่างจงัหวดั ทะเล ภูเขา น ้ าตก 5.9 30.4 63.7 100.0 

สถานเสริมความงาม 3.0 14.0 83.0 100.0 

สถานบริการ สปา  ร้านนวด      1.6 16.9 81.5 100.0 

การใชส้นามบินภายในประเทศ 1.5 14.7 83.8 100.0 

โรงภาพยนตร์ 0.4 8.5 91.1 100.0 

 
2. ข้อค ำถำม “อยำกให้มีมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63  เป็นอย่ำงไร” 
 

 
 
 
 
 

 
3. ควำมคำดหวงัต่อกำรหยุดชดเชยแทนวนัสงกรำนต์ 
    

 
 
   

 
 

แจกเงินแบบให้เปล่ำ ร้อยละ 51.8 
น าใบเสร็จค่าท่ีพกั ค่าอาหาร มาลดหยอ่นภาษี ร้อยละ 24.1 
ใหว้อชเชอร์ส่วนลดท่ีพกัร้านอาหาร ร้อยละ 21.2 
แจกเงิน 1,000 ไปเท่ียวจงัหวดัท่ีลงทะเบียนไวแ้บบชิม ชอ้ป ใช ้ ร้อยละ 19.2 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ไม่ควรแจกเงิน ไม่มีความเห็น  ร้อยละ 9.6 

คำดหวงัอยำกให้ไปรวมกบัวนัหยุดยำวในช่วงเทศกำลปีใหม่เลย ร้อยละ 46.6 
คาดหวงัใหห้ยดุ ในช่วงเดือนท่ีไม่มีวนัหยดุเลยเช่น เดือนกนัยายน ร้อยละ 33.3 
คาดหวงัวา่จะหยดุยาวติดต่อกนัไปเลย  ในช่วงวนัหยดุยาวช่วงใดช่วงหน่ึง ร้อยละ 20.1 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วตัถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพื่อตอ้งการทราบถึงสถานท่ีท่ีไดไ้ปภายหลงัมาตรการหยดุเช้ือเพื่อชาติ ไดรั้บการผอ่นปรน 
2) เพื่อสะทอ้นถึงมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวภายในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63  ท่ีอยากใหเ้ป็น 
3) เพื่อสะทอ้นถึงความคาดหวงัต่อการหยดุชดเชยแทนวนัสงกรานต ์

 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้ า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  8 - 10 มิถุนายน 2563 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลส ำรวจ      :  13  มิถุนายน 2563 
 

ศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 579 48.1 
            หญิง 625 51.9 

รวม 1,204 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 88 7.3 
            31 ปี - 40 ปี 158 13.1 
            41 ปี - 50 ปี 321 26.7 
            51 ปี - 60 ปี 334 27.7 
 61 ปี ข้ึนไป 303 25.2 

รวม 1,204 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 698 58.0 
            ปริญญาตรี 382 31.7 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 124 10.3 
                                 รวม 1,204 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 140 11.6 
 ลูกจา้งเอกชน     263 21.8 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 424 35.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   70 5.8 
 ท างานใหค้รอบครัว 3 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 248 20.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   23 1.9 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 33 2.8 

รวม 1,204 100.0 
 
 
 

 

 


