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  ผลส ำรวจเร่ือง  “คนไทยกับมำตรกำรกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภำครัฐ” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “คนไทยกับ

มำตรกำรกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภำครัฐ”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,226 
คน พบว่ำ คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 มแีผนไปท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลำยปี โดยอยำกไปท่องเที่ยวท ำบุญมำก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ อยากไปดอยภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 21.1 และอยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ คิด
เป็นร้อยละ 17.0 ขณะท่ีร้อยละ 39.1 ไม่มีแผนท่องเท่ียว 

 

 เม่ือถำมถึงเร่ืองที่กังวลมำกที่สุด หำกต้องเดนิทำงไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยำวคือ กลัวนักท่องเที่ยวกำร์ดตก ไม่สวม

ผ้ำปิดปำก กลัวติด COVID – 19 คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 40.9 
และอุบติัเหตุ รถชน  รถติด บนทอ้งถนนคิดเป็นร้อยละ 25.6 
 
 ส่วนมำตรกำรช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐที่คำดว่ำจะได้ใช้ในช่วงเที่ยวปลำยปีพบว่ำ ส่วนใหญ่

ร้อยละ 70.5  ไม่ได้ลงทะเบยีนเข้ำร่วมมำตรกำรใดเลย ส่วนร้อยละ 19.7 ใชม้าตรการคนละคร่ึง รองลงมาร้อยละ 8.1 ใช้
มาตรการเราเท่ียวดว้ยกนั และร้อยละ 5.8 ใชม้าตรการช้อปดีมีคืน 

 
 เม่ือถำมว่ำ “มำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐบำงมำตรกำร ต้องใช้จ่ำยผ่ำนแอปพลิเคชันเป๋ำตัง ท่ำนพร้อมที่จะ

ปรับตัวเรียนรู้ในกำรใช้หรือไม่ ”   ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.5 พร้อมที่จะปรับตวัเรียนรู้ ขณะท่ีร้อยละ 49.5 ไม่พร้อมท่ีจะปรับตัว 
โดยในจ านวนน้ีให้เหตุผลว่า ยุง่ยาก สะดวกใช้เงินสดมากกว่า  คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาร้อยละ 27.4 ไม่มีสมาร์ทโฟน 
ใชส้มาร์ทโฟนไม่เป็น และร้อยละ 15.9 กลวัโดนขโมยขอ้มูล เงินในบญัชี         

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 มแีผนไปท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลำยปี  

แต่ยงักังวลนักท่องเที่ยวกำร์ดตก ไม่สวมผ้ำปิดปำก กลัวติด COVID – 19 มำกที่สุด 

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5  ไม่ได้ลงทะเบยีนเข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโครงกำรใดเลย 
แต่มำตรกำรช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะได้ใช้มำกที่สุดคือ คนละคร่ึง 

ร้อยละ 50.5 พร้อมที่จะปรับตวัเรียนรู้หำกต้องใช้จ่ำยผ่ำนแอปพลิเคชันเป๋ำตงั 
ร้อยละ 55.0 เห็นว่ำมำตรกำรกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจะช่วยให้คนออกมำใช้จ่ำยค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุดถึง

น้อยที่สุด 
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 สุดท้ำยเม่ือถำมควำมเห็นต่อภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐ จะช่วยท ำให้คน

ออกมำใช้จ่ำยได้มำกน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 คิดว่ำจะช่วยท ำให้คนออกมำใช้จ่ำยได้ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด 
ขณะท่ีร้อยละ 45.0 คิดว่าช่วยไดค่้อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 
1. ข้อค ำถำม “มแีผนไปท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงปลำยปี  หรือไม่อย่ำงไร” 

     

 
2. เร่ืองที่กังวลมำกที่สุด หำกต้องเดนิทำงไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยำว 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 
 
 
 

 
 

มแีผนท่องเที่ยว โดย ร้อยละ 60.9 

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) อยากไปท่องเท่ียวท าบุญ    ร้อยละ 22.1   

   อยากไปดอยภาคเหนือ    ร้อยละ 21.1   

   อยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ   ร้อยละ 17.0   

   อยากไปท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ    ร้อยละ 10.9   

   อยากไปภูภาคอีสาน    ร้อยละ 6.5   

   อยากไปท่องเท่ียววิถีชุมชน    ร้อยละ 5.7   

   อ่ืนๆ เช่น อยากไปน ้ าตก ล่องแพ เท่ียวบา้นเกดิ  ร้อยละ 2.9   

ไม่มีแผนท่องเท่ียว ร้อยละ 39.1 

กลัวนักท่องเที่ยวกำร์ดตก ไม่สวมผ้ำปิดปำก กลัวตดิ  COVID – 19 ร้อยละ 43.4 
ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว ร้อยละ 40.9 
อุบติัเหตุ รถชน  รถติด บนทอ้งถนน            ร้อยละ 25.6 
ท่ีพกั อาหาร ราคาแพง ร้อยละ 18.4 
อ่ืนๆ เช่น ไม่มีเร่ืองกงัวล ไม่มีเงินไปเท่ียว  ร้อยละ 16.0 
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3. มำตรกำรช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐที่คำดว่ำจะได้ใช้ในช่วงเที่ยวปลำยปี  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     

 
 

 

 

 

4. ข้อค ำถำม  “มำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐบำงมำตรกำร ต้องใช้จ่ำยผ่ำนแอปพลิเคชันเป๋ำตงั ท่ำนพร้อมที่จะปรับตวั
เรียนรู้ในกำรใช้หรือไม่ ”  
     

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. ควำมเห็นต่อภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐ จะช่วยท ำให้คนออกมำใช้จ่ำยได้มำก
น้อยเพียงใด 
 

ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด 

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้ำงน้อยร้อยละ 46.5 และน้อยที่สุดร้อยละ 8.5) 

ร้อยละ 55.0 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 41.8 และมากท่ีสุดร้อยละ 3.2) 

ร้อยละ 45.0 

 
 

 

 

 

ไม่ได้ลงทะเบยีนเข้ำร่วมมำตรกำรใดเลย ร้อยละ 70.5 
คนละคร่ึง ร้อยละ 19.7 
เราเท่ียวดว้ยกนั ร้อยละ 8.1 
ชอ้ปดีมีคืน ร้อยละ 5.8 

พร้อมปรับตวัที่จะเรียนรู้ ร้อยละ 50.5 

ไม่พร้อมท่ีจะปรับตวั เพราะ   ร้อยละ 49.5 
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) ยุง่ยาก สะดวกใช้เงินสดมากกว่า    ร้อยละ 77.9   
   ไม่มีสมาร์ทโฟน ใชส้มาร์ทโฟนไม่เป็น ร้อยละ 27.4   
   กลวัโดนขโมยขอ้มูล เงินในบญัชี         ร้อยละ 15.9   
   อินเทอร์เน็ตชา้ ไม่มีอินเทอร์เน็ต    ร้อยละ 11.5   
   อ่ืนๆ เช่น อายเุยอะแลว้ ไม่สนใจ   ร้อยละ  9.5   
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงแผนไปท่องเท่ียวในประเทศไทยในช่วงปลายปี 
2) เพ่ือสะท้อนถึงเร่ืองท่ีกงัวลมากท่ีสุด หากตอ้งเดินทางไปท่องเท่ียวในช่วงหยดุยาว 
3) เพ่ือสะท้อนถึงมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเท่ียวและเศรษฐกจิของรัฐท่ีคาดว่าจะไดใ้ชใ้นช่วงเท่ียว

ปลายปี 
4) เพ่ือสะท้อนถึงการปรับตวัท่ีจะเรียนรู้การใชแ้อปพลิเคชนั  

 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้น า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  19-21 ตุลาคม 2563 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  24 ตุลาคม 2563 

 

  ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3886 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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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 603 49.2 
            หญิง 623 50.8 

รวม 1,226 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 84 6.9 
            31 ปี - 40 ปี 198 16.2 
            41 ปี - 50 ปี 321 26.2 
            51 ปี - 60 ปี 349 28.4 
 61 ปี ข้ึนไป 274 22.3 

รวม 1,226 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 742 60.5 
            ปริญญาตรี 371 30.3 
            สูงกว่าปริญญาตรี 113 9.2 
                                 รวม 1,226 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 143 11.7 
 ลูกจา้งเอกชน     239 19.5 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 463 37.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   67 5.5 
 ท างานให้ครอบครัว 2 0.2 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 263 21.4 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   12 1.0 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 37 3.0 

รวม 1,226 100.0 

 
 

 

 


