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  ผลส ำรวจเร่ือง  “ปีใหม่…กับท่องเที่ยววิถีใหม่ของคนไทย” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “ปี ใหม่…กับ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ของคนไทย”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,184 คน พบว่ำ ประชำชนส่วน

ใหญ่ร้อยละ 51.9  มีแผนที่จะเดนิทำงในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดยในจ ำนวนนี้ ร้อยละ 37.4 จะไปเข้ำวัดท ำบุญ สวด
มนต์ข้ำมปี รองลงมำร้อยละ 17.9 จะกลับไปจังหวัดบ้ำนเกิด / เยี่ยมญำติ และร้อยละ 15.1 จะเที่ยว ช้อปป้ิง กินข้ำว ตำม

ร้ำนอำหำร ห้ำงสรรพสินค้ำ ขณะท่ีร้อยละ 48.1 ไม่มีแผนท่ีจะเดินทาง  
 
 เม่ือถำมว่ำกำรแพร่ระบำด COVID-19 ในช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ที่จะถึงนี้  มีผลต่อกำรออกมำท่องเที่ยวมำกน้อย

เพียงใด ประชำชนร้อยละ 43.6 เห็นว่ำมีผลต่อกำรออกมำท่องเที่ยวระดับปำนกลำง  ขณะท่ีร้อยละ 38.3 เห็นว่ามีผล
ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ส่วนร้อยละ 18.1 เห็นว่ามีผลค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

ทั้งนีเ้ม่ือถำมว่ำกำรแพร่ระบำด COVID-19 ท ำให้ปรับแผนกำรท่องเที่ยวอย่ำงไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 จะใส่
หน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำในทุกที่ๆ ไปเที่ยว  รองลงมาร้อยละ 53.0 จะไม่ไปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคนหนาแน่นเกนิไป ร้อย
ละ 51.2 จะหลีกเล่ียงการเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีเส่ียง ร้อยละ 41.1 จะพกเจลแอลกอฮอลล์า้งมือในทุกท่ีๆ ไปเท่ียว และร้อยละ 
31.9 จะลงทะเบียน ไทยชนะ ทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไป   
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 
 

  

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

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.9 มแีผนเดินทำงในช่วงหยุดยำวปีใหม่ 

โดยจะไปเข้ำวัดท ำบุญ สวดมนต์ข้ำมปี และจะกลับไปจังหวัดบ้ำนเกิด / เยี่ยมญำติ 

ร้อยละ 43.6 เห็นว่ำกำรแพร่ระบำด COVID-19 มผีลต่อกำรออกมำท่องเที่ยวระดบัปำนกลำง 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 จะใส่หน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำในทุกที่ๆ ไปเที่ยว เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด COVID-19 
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1. ข้อค ำถำม “มแีผนที่จะท ำอะไร ในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนี ้ (31 ธ.ค. – 3 ม.ค.)”  

  

 

2. กำรแพร่ระบำด COVID-19 ในช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ที่จะถึงนี ้มผีลต่อกำรออกมำท่องเที่ยวมำกน้อยเพียงใด  
  

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 27.6 และมากท่ีสุดร้อยละ 10.7) 

ร้อยละ 38.3 

ปำนกลำง ร้อยละ 43.6 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งน้อยร้อยละ 12.4 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 5.7) 

ร้อยละ 18.1 

 
3. ข้อค ำถำม “กำรแพร่ระบำด COVID-19 ท ำให้ปรับแผนกำรท่องเที่ยวอย่ำงไร” 
       (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

มแีผนที่จะเดินทำง โดย ร้อยละ 51.9 

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) จะไปเขา้วดัท าบุญ สวดมนต์ขา้มปี ร้อยละ 37.4   
   จะกลบัไปจงัหวดับา้นเกดิ / เยีย่มญาติ ร้อยละ 17.9   

   จะเท่ียว ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว ตามร้านอาหาร  ร้อยละ 15.1 
   ห้างสรรพสินคา้   

  

   จะไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั  ร้อยละ 8.1   
   จะไป เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2021  ร้อยละ 6.0   

   จะไปต่างประเทศ   ร้อยละ 0.1   
ไม่มีแผนท่ีจะเดินทาง  ร้อยละ 48.1 

ใส่หน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำในทุกที่ๆ ไปเที่ยว  ร้อยละ 66.2 

ไม่ไปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคนหนาแน่นเกนิไป ร้อยละ 53.0 
หลีกเล่ียงการเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีเส่ียง ร้อยละ 51.2 
พกเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือในทุกท่ีๆ ไปเท่ียว ร้อยละ 41.1 
ลงทะเบียน ไทยชนะ ทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไป   ร้อยละ 31.9 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ไอยูบ่า้นไม่ออกไปไหน ต้องท างาน ร้อยละ 15.9 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงการวางแผนท่ีจะไปท่องเท่ียวเมืองไทย ในช่วงหยดุยาวปีใหม่ 
2) เพ่ือสะท้อนถึงการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงท่องเท่ียวปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี มีผลต่อการออกมาท่องเท่ียว

มากน้อยเพียงใด 
3) เพ่ือตอ้งการทราบเก ีย่วกบัการแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้ปรับแผนการท่องเท่ียวอยา่งไร 

 
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   :  14 – 16 ธนัวาคม 2563 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  30 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 539 45.5 
            หญิง 645 54.5 

รวม 1,184 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 79 6.7 
            31 ปี - 40 ปี 191 16.1 
            41 ปี - 50 ปี 329 27.8 
            51 ปี - 60 ปี 317 26.8 
 61 ปี ข้ึนไป 268 22.6 

รวม 1,184 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 747 63.1 
            ปริญญาตรี 335 28.3 
            สูงกว่าปริญญาตรี 102 8.6 
                                 รวม 1,184 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 155 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน     229 19.3 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 474 40.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   66 5.6 
 ท างานให้ครอบครัว 9 0.8 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 209 17.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   12 1.0 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 30 2.5 

รวม 1,184 100.0 

 
 

 

 


