เรียน บรรณำธิกำรข่ ำวหน้ ำ 1 /กำรเมือง/ สั งคม / เศรษฐกิจ
เรื่ อง ผลสำรวจควำมคิดเห็นประชำชนทัว่ ประเทศ (รวม 5 หน้ า)
ผลสำรวจเรื่ อง “หยุดยำวหน้ ำหนำวนีค้ นไทยไปไหนกัน ”
คนไทยคอนเฟิ ร์ มมีแผนที่จะท่ องเที่ยวในช่ วงหยุดยำวหน้ ำหนำวนีถ้ ึงร้ อยละ 25.2
ขณะที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.0 คิดว่ ำยังไม่มแี ผนท่ องเที่ยว โดยให้ เหตุผลว่ ำ ไม่ มเี วลำต้องทำงำน ไม่ มเี งิน มีภำระค่ ำใช้ จ่ำยสู ง
โดยจังหวัดท่ องเที่ยวที่อยำกไปมำกที่สุดคือ เชียงใหม่ เชียงรำย น่ ำน
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 67.9 รับทรำบถึงโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน และมีถึงร้ อยละ 38.6 ที่คิดจะใช้ โครงกำรฯ
แต่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.4 คิดว่ ำจะไม่ใช้ โครงกำรฯ โดยให้ เหตุผลว่ ำ ใช้ แอปฯ ไม่เป็ น ไม่ค่อยใช้ เทคโนโลยี
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 55.5 เชื่ อมำตรกำรกระตุ้นกำรท่ องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้ คนออกมำเที่ยวค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด

กรุ งเทพโพลล์ โดยศู นย์ วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ดำเนินกำรสำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เรื่ อง “หยุดยำวหน้ ำหนำว
นี้คนไทยไปไหนกัน” โดยเก็บข้ อมู ลกับประชำชนจำกทุ กภู มิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,137 คน พบว่ ำ ประชำชนส่ วนใหญ่
ร้ อยละ 54.0 ไม่ มแี ผนที่จะไปท่ องเที่ยวเมืองไทย ในช่ วงหยุดยำวหน้ ำ หนำวนี้ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 20.0 ไม่มีเวลำต้ อง
ทำงำน/เรียน รองลงมำร้ อยละ 11.7 ไม่ มเี งินใช้ มีภำระค่ ำใช้ จ่ำยมำก และร้ อยละ 8.8 มีปัญหำสุ ขภำพ ขณะที่ร้อยละ 25.2 มี
แผนที่จะไปท่องเที่ยว และร้อยละ 20.8 อาจจะไป/ยังไม่แน่ใจ
เมื่อถำมว่ ำจังหวัดท่ องเที่ยวที่อยำกไปเที่ยวเพื่ อรับบรรยำกำศหนำวมำกที่สุดคื อ จังหวัดเชี ยงใหม่ คิดเป็ นร้ อยละ
25.0 รองลงมาคื อ จังหวัด เชี ยงรายคิ ดเป็ นร้อยละ 9.0 จังหวัด น่า น คิด เป็ นร้อยละ 6.6 จังหวัดเพชรบู รณ์ คิด เป็ นร้อยละ 6.4
และจังหวัดเลยคิดเป็ นร้อยละ 5.1
ส่ วนกำรรับทรำบถึงมำตรกำรกระตุ้นกำรท่ องเที่ยวในประเทศ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน พบว่ ำ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ
67.9 รับทรำบถึงโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน ขณะที่ร้อยละ 32.1 ไม่ทราบ
ทั้งนีเ้ มื่อถำมว่ ำ “หำกท่ องเที่ยวในประเทศไทย ท่ ำนจะใช้ สิทธิ์โ ครงกำรเรำเที่ยวด้ วยกันหรือไม่ ” ส่ วนใหญ่ ร้อยละ
61.4 คิดว่ ำจะไม่ใช้ โดยในจำนวนนีร้ ้ อยละ 18.5 ให้ เหตุผลว่ ำใช้ แอปฯ ไม่ เป็ น ไม่ค่อยใช้ เทคโนโลยี รองลงมำร้ อยละ 15.5 ให้
เหตุผลว่ ำขั้นตอนกำรลงทะเบียนยุ่งยำก และร้ อยละ 3.5 ให้ เหตุผลว่ ำ ขั้นตอนกำรจองโรงแรม ที่พัก ยุ่งยำ ก ขณะที่ ร้อยละ
38.6 คิดว่าจะใช้
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สุ ดท้ ำยเมื่อถำมควำมเห็นต่อมำตรกำรกระตุ้นกำรท่ องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่ น โครงกำรคนละครึ่ง เรำเที่ยว
ด้ ว ยกั น ท ำให้ อ ยำกออกมำท่ อ งเที่ ย วมำกน้ อยเพี ย งใดพบว่ ำ ส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 55.5 เห็ น ว่ ำ ท ำให้ อ ยำกออกมำเที่ ย ว
ค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะที่ร้อยละ44.8 เห็นว่าค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
รายละเอียดตามประเด็นข้อคาถามดังต่อไปนี้
1. ข้อคำถำม “มีแผนที่จะไปท่ องเที่ยวเมืองไทย ในช่ วงหยุดยำวหน้ ำหนำวนีห้ รือไม่ (ธันวำคม - มกรำคม) ”
ไม่มแี ผนที่จะไปท่ องเที่ยว โดย
(ตอบเพียง 1 ข้อ)
ไม่มีเวลาต้องทางาน/เรี ยน
ไม่มีเงิ นใช้ มีภาระค่าใช้จ่ายมาก
มีปัญหาสุขภาพ
กลัวคนเยอะ กลัวติด COVID-19
ข้าวของ น้ ามัน ที่ พกั อาหาร ราคาแพง
มีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศ
อื่นๆ เช่น รถติด อุบตั ิเหตุ ไม่ชอบเที่ยว
มีแผนที่จะไปท่ องเที่ยว
อาจจะไป/ยังไม่แน่ ใจ

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
2

54.0

ร้อยละ
ร้อยละ

25.2
20.8

ร้อยละ 20.0
ร้อยละ 11.7
ร้อยละ 8.8
ร้อยละ 6.4
ร้อยละ 1.8
ร้อยละ 0.1
ร้อยละ 5.2

2. จังหวัดท่ องเที่ยวที่อยำกไปเที่ยวเพื่อรับบรรยำกำศหนำวมำกที่สุด
เชียงใหม่
เชียงราย
น่าน
เพชรบูรณ์
เลย
โคราช
กาญจนบุรี
แม่ฮ่องสอน
อุบลราชธานี
หนองคาย
อื่นๆ อาทิเช่น บึงกาฬ ลาปาง พิษณุ โลก สุโขทัย

ร้ อยละ

25.0
9.0
6.6
6.4
5.1
4.9
2.9
1.8
1.6
1.2
35.5

3. กำรรับทรำบถึงมำตรกำรกระตุ้นกำรท่ องเที่ยวในประเทศ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน
ทรำบ
ไม่ทราบ

ร้ อยละ
ร้อยละ

67.9
32.1

4. ข้อคำถำม “หำกท่ องเที่ยวในประเทศไทย ท่ ำนจะใช้ สิทธิ์โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันหรือไม่ ”
ไม่ใช้ เพรำะ
ใช้ แอปฯ ไม่เป็ น ไม่ค่อยใช้ เทคโนโลยี
ขั้นตอนกำรลงทะเบียนยุ่งยำก
ขั้นตอนกำรจองโรงแรม ที่พัก ยุ่งยำก
อื่นๆ อำทิเช่ น ไม่ สนใจท่ องเที่ยว ไม่ มเี วลำ ไม่มเี งิน
ใช้

ร้ อยละ 61.4
ร้ อยละ 18.5
ร้ อยละ 15.5
ร้ อยละ 3.5
ร้ อยละ 23.9
ร้อยละ 38.6

5. ควำมเห็นต่อมำตรกำรกระตุ้นกำรท่ องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่ น โครงกำรคนละครึ่ง เรำเที่ยวด้วยกัน ทำให้ อยำก
ออกมำท่ องเที่ยวมำกน้ อยเพียงใด
ค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด
(โดยแบ่งเป็ นค่ อนข้ำงมำกร้ อยละ 45.2 และมำกที่สุดร้ อยละ 10.0)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็ นค่อนข้างน้อยร้อยละ 29.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 15.4)
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ร้ อยละ

55.2

ร้อยละ

44.8

รำยละเอียดกำรสำรวจ
วัตถุประสงค์ กำรสำรวจ
1) เพื่อสะท้อนถึงการวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวเมืองไทย ในช่วงหน้าหนาวนี้
2) เพื่อสะท้อนถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่ท่านอยากไปเที่ ยวเพื่อรับบรรยากาศหนาวมากที่ สุด
3) เพื่อต้องการทราบเกีย่ วก ับมาตรการกระตุ ้นการท่ องเที่ยวในประเทศ โครงการเราเที่ยวด้วยก ัน
ประชำกรที่สนใจศึกษำ
การส ารวจใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งจากประชาชนทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ว ประเทศ ที่ มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ นไป โดยการสุ่ ม
สัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ จ ากฐานข้อมู ล ของกรุ ง เทพโพลล์ ด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) แล้ว ใช้วิ ธีการถ่ว งน้ าหนัก ด้ว ยข้อมู ลประชากรศาสตร์ จากฐานข้อมู ลทะเบี ยนราษฎร์ ข องกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย
ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
ใช้ก ารสัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็บ ข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่ มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้ว ยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบู รณ์กอ่ นบันทึ กข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล

: 30 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2563

วันที่เผยแพร่ ผลสำรวจ

: 10 ธันวาคม 2563

ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (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
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวน

ร้ อยละ

รวม

561
576
1,137

49.3
50.7
100.0

รวม

118
146
301
303
269
1,137

10.4
12.8
26.5
26.6
23.7
100.0

748
308
81
1,137

65.8
27.1
7.1
100.0

171
210
429
50
4
229
17
27
1,137

15.0
18.5
37.7
4.4
0.4
20.1
1.5
2.4
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
กำรศึกษำ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อำชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
รวม
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