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  ผลส ำรวจเร่ือง  “คนไทยกับกำรเดินทำงช่วงหยุดยำวปีใหม่ไทย 2564” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “คนไทยกับกำร
เดนิทำงช่วงหยุดยำวปีใหม่ไทย 2564”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,170 คน พบว่ำ คน

ไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.6 ตั้งใจจะอยู่บ้ำนไม่ออกไปไหนในช่วงหยุดยำวสงกรำนต์ปีใหม่ไทย ขณะท่ีร้อยละ 45.4 ตั้ งใจจะ
เดินทาง โดยในจ านวนน้ีร้อยละ 29.8 จะเดินทางไปท าบุญ ร้อยละ 16.8 จะเดินทางท่องเท่ียวในจังหวดัตนเอง และร้อยละ 
13.1 จะเดินทางกลบับา้นท่ีต่างจงัหวดั 
  

 ทั้งนีเ้ม่ือถำมผู้ที่ตั้งใจเดินทำงว่ำมกีำรวำงแผนจะเดินทำงในช่วงหยุดยำวสงกรำนต์ปีใหม่ไทยหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 63.1 ไม่มีกำรวำงแผนไปตำมปกติ ขณะท่ีร้อยละ 36.9 มีการวางแผน โดยในจ านวนน้ี ร้อยละ 19.8 วางแผนเดินทางไป
กอ่นเทศกาลหรือกอ่นวนัท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทาง ร้อยละ  8.8 วางแผนหลีกเล่ียงเส้นทางหลกัท่ีมีการจราจรหนาแน่น และ
ร้อยละ  8.3 วางแผนเดินทางไปหลงัวนัท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางหรือคนนิยมเดินทาง  

 

เม่ือถำมถึงควำมเช่ือมัน่ต่อหน่วยงำนภำครัฐในกำรใช้มำตรกำรป้องกันและลดอุบัตเิหตุทำงถนน 5 ด้ำนอย่ำงจริงจัง 
เพ่ือช่วยลดอุบัตเิหตุบนท้องถนนในช่วง  7 วันอันตรำย พบว่ำ ในภำพรวมประชำชนให้คะแนนควำมเช่ือมัน่ 3.47 คะแนน

จำกเตม็ 5 คะแนน ซ่ึงแปลผลว่ำมคีวำมเช่ือมั่นมำก โดยด้ำนที่เช่ือมัน่มำกที่สุดคือ กำรเตรียมควำมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือ

เม่ือเกิดอุบัติเหตุได้ 3.99 คะแนน ส่วนด้านท่ีเช่ือมัน่น้อยท่ีสุดคือ การลดปัจจยัเส่ียงด้านถนนและสภาพแวดลอ้มได้ 3.22 
คะแนน 

 

ด้ำนกำรรับทรำบเกี่ยวกับกฎกระทรวงก ำหนดควำมเร็วใหม่ ในทำงหลวงแผ่นดนิ ทำงหลวงชนบทพบว่ำ 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.2 ทรำบเกี่ยวกับกฎกระทรวงก ำหนดควำมเร็วใหม่ ขณะท่ีร้อยละ 41.8 ไม่ทราบ 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 / สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 6 หน้า) 

คนไทยถึงร้อยละ 45.4 ตั้งใจเดินทำงในช่วงหยุดยำวสงกรำนต์ โดยจะเดินทำงไปท ำบุญมำกที่สุด 

ผู้เดินทำงส่วนใหญ่ร้อยละ 63.1 ไม่ได้วำงแผนกำรเดินทำง 

ประชำชนเช่ือมั่นมำกต่อหน่วยงำนภำครัฐในกำรใช้มำตรกำรป้องกันและลดอุบัตเิหตุทำงถนน 5 ด้ำน  
เพ่ือช่วยลดอุบตัเิหตุบนท้องถนนในช่วง  7 วันอันตรำย 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.2 ทรำบเกี่ยวกับกฎกระทรวงก ำหนดควำมเร็วใหม่ 
เช่ือมั่นน้อยต่อกฎควำมเร็วรถจักยำนยนต์ 400 cc ขึน้ไป ไม่เกิน 100 กม./ชม. จะสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่ผู้เดินทำง  

ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
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 ทั้งนีเ้ม่ือถำมถึงควำมเช่ือมั่นต่อกฎกระทรวงก ำหนดควำมเร็วใหม่ในทำงหลวงแผ่นดนิ ทำงหลวงชนบท จะสร้ำง

ควำมปลอดภัยให้แก่ผู้เดนิทำง ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์มำกน้อยเพียงใดพบว่ำ ในภำพรวมประชำชนให้คะแนนควำมเช่ือมั่น 
3.12 คะแนนจำกเตม็ 5 คะแนน ซ่ึงแปลผลว่ำมคีวำมเช่ือมัน่ปำนกลำง โดยกฎควำมเร็วใหม่ที่ประชำชนเช่ือมัน่มำกที่สุดคือ

รถยนต์วิ่งเลนขวำ ไม่ต ำ่กว่ำ 100 กม./ชม. และรถโดยสำร ไม่เกิน 100 กม./ชม. โดยได้คะแนน 3.32 คะแนนเท่ำกัน ขณะท่ีรถ
จกัยานยนต์ 400 cc ข้ึนไป ไม่เกนิ 100 กม./ชม. ไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด 2.80 คะแนน 
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
    
1. ข้อค ำถำม “ท่ำนจะเดนิทำงในช่วงหยุดยำวสงกรำนต์ปีใหม่ไทยหรือไม่” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. กำรวำงแผนจะเดนิทำงในช่วงหยุดยำวสงกรำนต์ปีใหม่ไทย 
    (ถามเฉพาะผู้ท่ีตั้งใจเดินทาง) 
    

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

ตั้งใจจะอยู่บ้ำนไม่ออกไปไหน ร้อยละ 54.6 

ตั้งใจจะเดินทาง  
 โดย  จะเดินทางไปท าบุญ   ร้อยละ 29.8 
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) จะเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัตนเอง ร้อยละ 16.8 
   จะเดินทางกลบับา้นท่ีต่างจงัหวดั  ร้อยละ 13.1 
   จะเดินทางไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั  ร้อยละ  7.7 
   จะเดินทางไปต่างประเทศ  ร้อยละ  0.2 
   อ่ืนๆ อาทิเช่น ยงัไม่แน่ใจ   ร้อยละ  1.8 

ร้อยละ 45.4 

ไม่มกีำรวำงแผนไปตำมปกต ิ   ร้อยละ 63.1 
มีการวางแผน ร้อยละ 36.9 
    โดย วางแผนเดินทางไปกอ่นเทศกาลหรือกอ่นวนัที่นกัทอ่งเที่ยวเดินทาง ร้อยละ 19.8
 วางแผนหลีกเล่ียงเสน้ทางหลกัทีมี่การจราจรหนาแน่น      ร้อยละ  8.8 
 วางแผนเดินทางไปหลงัวนัที่นกัทอ่งเที่ยวเดินทางหรือคนนิยมเดินทาง ร้อยละ  8.3 
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3. ควำมเช่ือมั่นต่อหน่วยงำนภำครัฐในกำรใช้มำตรกำรป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนน 5 ด้ำนอย่ำงจริงจัง เพ่ือช่วยลด

อุบตัเิหตุบนท้องถนนในช่วง  7 วันอันตรำย 
 

ด้ำน 
ควำมเช่ือมัน่ 

(คะแนน) 

กำรเตรียมควำมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือเม่ือเกิดอุบตัเิหตุ โดยจดัเตรียมความพร้อม
โรงพยาบาล แพทย ์พยาบาล หน่วยกูชี้พ กูภ้ยั 

3.99 

กำรที่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย ดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด จริงจงัและ
ต่อเน่ือง รวมทั้ง “ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์” 

3.53 

กำรบริหำรจัดกำร อาทิ จดัตั้งศูนยป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน  3.36 
กำรลดปัจจัยเส่ียงด้ำนยำนพำหนะ ดว้ยการก  ากบั ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถ
โดยสารไม่ประจ าทาง พนักงานขบัรถ และพนกังานประจ ารถ  

3.27 

กำรลดปัจจัยเส่ียงด้ำนถนนและสภำพแวดล้อม ดว้ยการตรวจสอบลกัษณะกายภาพถนน   
จุดเส่ียง จุดอนัตราย จุดท่ีเกดิอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 

3.22 

เฉลี่ยรวม 3.47 

 
ซ่ึงท าให้ไดเ้กณฑส์ าหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง     มีความเช่ือมัน่มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง     มีความเช่ือมัน่มาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง     มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง     มีความเช่ือมัน่นอ้ย  
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง     มีความเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด 
 

4. กำรรับทรำบเกี่ยวกับกฎกระทรวงก ำหนดควำมเร็วใหม่ ในทำงหลวงแผ่นดนิ ทำงหลวงชนบท  
 

 
 
   

ทรำบ  ร้อยละ 58.2 

ไม่ทราบ ร้อยละ 41.8 
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5. ควำมเช่ือมัน่ต่อกฎกระทรวงก ำหนดควำมเร็วใหม่ในทำงหลวงแผ่นดนิ ทำงหลวงชนบท จะสร้ำงควำมปลอดภยั ให้แก่ผู้เดนิทำง 
    ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์มำกน้อยเพยีงใด 
 

กฎกระทรวงก ำหนดควำมเร็วใหม่ 
ควำมเช่ือมัน่ 
(คะแนน) 

รถยนต์วิ่งเลนขวา ไม่ต ่ากว่า 100 กม./ชม. 3.32 
รถโดยสาร ไม่เกนิ 100 กม./ชม. 3.32 
รถบรรทุก ไม่เกนิ 90 กม./ชม. 3.15 
รถยนต์ไม่เกนิ 120 กม./ชม. 3.13 
รถจกัยานยนต์ ไม่เกนิ 80 กม./ชม. 2.99 
รถจกัยานยนต์ 400 cc ข้ึนไป ไม่เกนิ 100 กม./ชม. 2.80 

เฉลี่ยรวม 3.12 

 
 

  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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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงการเดินทางในช่วงหยดุยาวสงกรานต์ปีใหม่ไทย (10 – 16 เม.ย. 64) 
2) เพ่ือสะท้อนถึงการวางแผนจะเดินทางในช่วงหยดุยาวสงกรานต์ปีใหม่ไทย  
3) เพ่ือสะท้อนถึงความเช่ือมัน่ต่อหน่วยงานภาครัฐในการใชม้าตรการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 5 ดา้น

อยา่งจริงจงั เพ่ือช่วยลดอุบติัเหตุบนท้องถนนในช่วง  7 วนัอนัตราย 
4) เพ่ือสะท้อนถึงการรับทราบเก ีย่วกบักฎกระทรวงก  าหนดความเร็วใหม่ ในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวง

ชนบท 
5) เพ่ือสะท้อนถึงความเช่ือมัน่ต่อกฎกระทรวงก  าหนดความเร็วใหม่ จะสร้างความปลอดภยั ให้แกผู่เ้ดินทาง

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากนอ้ยเพียงใด 
 

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   :  22 – 24 มีนาคม 2564 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  10 เมษายน 2564 
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 578 49.4 
            หญิง 592 50.6 

รวม 1,170 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 84 7.2 
            31 ปี - 40 ปี 169 14.4 
            41 ปี - 50 ปี 306 26.2 
            51 ปี - 60 ปี 332 28.4 
            61 ปี ข้ึนไป 279 23.8 

รวม 1,170 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 650 55.5 
            ปริญญาตรี 381 32.6 
            สูงกว่าปริญญาตรี 139 11.9 
                                 รวม 1,170 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 169 14.4 
 ลูกจา้งเอกชน     230 19.7 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 421 36.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   52 4.4 
 ท างานให้ครอบครัว 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 256 21.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   18 1.5 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 23 2.0 

รวม 1,170 100.0 

 
 

 

 


