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  ผลส ำรวจเร่ือง  “หยุดยำวหน้ำหนำวนีค้นไทยไปไหนกัน” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “หยุดยำวหน้ำหนำว

นี้คนไทยไปไหนกัน”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,137 คน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 54.0 ไม่มแีผนที่จะไปท่องเที่ยวเมืองไทย ในช่วงหยุดยำวหน้ำหนำวนี ้โดยในจ ำนวนนี้ร้อยละ 20.0  ไม่มีเวลำต้อง

ท ำงำน/เรียน รองลงมำร้อยละ 11.7 ไม่มเีงนิใช้ มภีำระค่ำใช้จ่ำยมำก และร้อยละ 8.8 มปัีญหำสุขภำพ ขณะท่ีร้อยละ 25.2 มี
แผนท่ีจะไปท่องเท่ียว และร้อยละ 20.8 อาจจะไป/ยงัไม่แน่ใจ 
 

เม่ือถำมว่ำจังหวัดท่องเที่ยวที่อยำกไปเที่ยวเพ่ือรับบรรยำกำศหนำวมำกที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 

25.0 รองลงมาคือ จงัหวดัเชียงรายคิดเป็นร้อยละ 9.0 จงัหวดัน่าน คิดเป็นร้อยละ 6.6 จังหวดัเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 6.4 
และจงัหวดัเลยคิดเป็นร้อยละ 5.1 

 
ส่วนกำรรับทรำบถึงมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 

67.9 รับทรำบถึงโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน ขณะท่ีร้อยละ 32.1 ไม่ทราบ 
 
ทั้งนีเ้ม่ือถำมว่ำ “หำกท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่ำนจะใช้สิทธิ์โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันหรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 

61.4 คิดว่ำจะไม่ใช้ โดยในจ ำนวนนีร้้อยละ 18.5 ให้เหตุผลว่ำใช้แอปฯ ไม่เป็น ไม่ค่อยใช้เทคโนโลย ีรองลงมำร้อยละ 15.5 ให้

เหตุผลว่ำขั้นตอนกำรลงทะเบียนยุ่งยำก และร้อยละ 3.5 ให้เหตุผลว่ำขั้นตอนกำรจองโรงแรม ที่พัก ยุ่งยำ ก ขณะท่ีร้อยละ 
38.6 คิดว่าจะใช ้

 

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

คนไทยคอนเฟิร์มมแีผนที่จะท่องเที่ยวในช่วงหยุดยำวหน้ำหนำวนีถ้ึงร้อยละ 25.2 

ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.0 คิดว่ำยังไม่มแีผนท่องเที่ยว โดยให้เหตุผลว่ำ ไม่มเีวลำต้องท ำงำน ไม่มเีงิน มีภำระค่ำใช้จ่ำยสูง 
โดยจังหวัดท่องเที่ยวที่อยำกไปมำกที่สุดคือ เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 รับทรำบถึงโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน และมถีึงร้อยละ 38.6 ที่คิดจะใช้โครงกำรฯ 
แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 คิดว่ำจะไม่ใช้โครงกำรฯ โดยให้เหตุผลว่ำ ใช้แอปฯ ไม่เป็น ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยี 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.5 เช่ือมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจจะท ำให้คนออกมำเที่ยวค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด 
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  สุดท้ำยเม่ือถำมควำมเห็นต่อมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงกำรคนละคร่ึง เรำเที่ยว

ด้วยกัน ท ำให้อยำกออกมำท่องเที่ยวมำกน้อยเพียงใดพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.5 เห็นว่ำท ำให้อยำกออกมำเที่ยว
ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ44.8 เห็นว่าค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 
 1. ข้อค ำถำม “มแีผนที่จะไปท่องเที่ยวเมืองไทย ในช่วงหยุดยำวหน้ำหนำวนีห้รือไม่ (ธันวำคม - มกรำคม)”  

  

 

2. จังหวัดท่องเที่ยวที่อยำกไปเที่ยวเพ่ือรับบรรยำกำศหนำวมำกที่สุด  
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มแีผนที่จะไปท่องเที่ยว โดย ร้อยละ 54.0 
(ตอบเพียง 1 ขอ้)  ไม่มีเวลาตอ้งท างาน/เรียน  ร้อยละ 20.0   

   ไม่มีเงินใช ้มีภาระค่าใชจ่้ายมาก  ร้อยละ 11.7   

   มีปัญหาสุขภาพ    ร้อยละ 8.8   
   กลวัคนเยอะ กลวัติด COVID-19  ร้อยละ 6.4   

   ขา้วของ น ้ ามนั ท่ีพกั อาหาร ราคาแพง  ร้อยละ 1.8   
   มีแผนจะไปเท่ียวต่างประเทศ     ร้อยละ 0.1   

   อ่ืนๆ เช่น รถติด อุบติัเหตุ ไม่ชอบเท่ียว ร้อยละ 5.2   
มีแผนท่ีจะไปท่องเท่ียว  ร้อยละ 25.2 
อาจจะไป/ยงัไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.8 

เชียงใหม่ ร้อยละ 25.0 

เชียงราย  ร้อยละ 9.0 
น่าน ร้อยละ 6.6 
เพชรบูรณ์  ร้อยละ 6.4 
เลย ร้อยละ 5.1 
โคราช ร้อยละ 4.9 
กาญจนบุรี ร้อยละ 2.9 
แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 1.8 
อุบลราชธานี ร้อยละ 1.6 
หนองคาย ร้อยละ 1.2 
อ่ืนๆ อาทิเช่น บึงกาฬ ล าปาง พิษณุโลก สุโขทยั  ร้อยละ 35.5 



 

 

  

3 

3. กำรรับทรำบถึงมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน  

        
 

 
 

4. ข้อค ำถำม “หำกท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่ำนจะใช้สิทธิ์โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันหรือไม่” 

        
 

 
 
 

 

 
 

 
5. ควำมเห็นต่อมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงกำรคนละคร่ึง เรำเที่ยวด้วยกัน ท ำให้อยำก
ออกมำท่องเที่ยวมำกน้อยเพียงใด 
 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด 

(โดยแบ่งเป็นค่อนข้ำงมำกร้อยละ 45.2 และมำกที่สุดร้อยละ 10.0) 

ร้อยละ 55.2 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งน้อยร้อยละ 29.4 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 15.4) 

ร้อยละ 44.8 

 

 

 

 

ทรำบ ร้อยละ 67.9 
ไม่ทราบ ร้อยละ 32.1 

ไม่ใช้ เพรำะ ร้อยละ 61.4 

 ใช้แอปฯ ไม่เป็น ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยี   ร้อยละ 18.5   
 ขั้นตอนกำรลงทะเบียนยุ่งยำก    ร้อยละ 15.5   
 ขั้นตอนกำรจองโรงแรม ที่พัก ยุ่งยำก   ร้อยละ 3.5   
 อ่ืนๆ อำทิเช่น ไม่สนใจท่องเที่ยว ไม่มเีวลำ ไม่มเีงนิ   ร้อยละ 23.9   
ใช้ ร้อยละ 38.6 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงการวางแผนท่ีจะไปท่องเท่ียวเมืองไทย ในช่วงหนา้หนาวน้ี 
2) เพ่ือสะท้อนถึงจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีท่านอยากไปเท่ียวเพ่ือรับบรรยากาศหนาวมากท่ีสุด  
3) เพ่ือตอ้งการทราบเก ีย่วกบัมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั 

 
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   :  30 พฤศจิกายน -3 ธนัวาคม 2563 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  10 ธนัวาคม 2563 

 

  ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ (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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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 561 49.3 
            หญิง 576 50.7 

รวม 1,137 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 118 10.4 
            31 ปี - 40 ปี 146 12.8 
            41 ปี - 50 ปี 301 26.5 
            51 ปี - 60 ปี 303 26.6 
 61 ปี ข้ึนไป 269 23.7 

รวม 1,137 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 748 65.8 
            ปริญญาตรี 308 27.1 
            สูงกว่าปริญญาตรี 81 7.1 
                                 รวม 1,137 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 171 15.0 
 ลูกจา้งเอกชน     210 18.5 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 429 37.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   50 4.4 
 ท างานให้ครอบครัว 4 0.4 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 229 20.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   17 1.5 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 27 2.4 

รวม 1,137 100.0 

 
 

 

 


