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ผลส ำรวจเร่ือง “คนไทยกับกำรท่องเที่ยวหลังสถำนกำรณ์โควิดคลี่คลำย” 

และสนใจเข้ำร่วมโครงกำรทัวร์เที่ยวไทยคิดเป็นร้อยละ 33.4 
 

เน่ืองในวันที่ 27 กันยำยนที่จะถึงนี้เป็นวันท่องเที่ยวโลก กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลยักรุงเทพส ารวจความ
คิดเห็นประชาชนเร่ือง “คนไทยกับกำรท่องเที่ยวหลังสถำนกำรณ์โควิดคลี่คลำย” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนทั่วประเทศ 
จ านวน 1,154 คน พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่ำหำกสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย กำรท่องเที่ยวในช่วง
หน้ำหนำวที่จะถึงนี ้ จะคึกคักค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 47.5 เห็นว่าจะคึกคกัค่อนขา้งน้อยถึงน้อยท่ีสุด 

     
 เม่ือถำมว่ำ “อยำกไปท่องเที่ยวในประเทศไทยรูปแบบใด หำกสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย” กลุ่มตัวอย่ำง     
ร้อยละ 34.5 อยำกไปท่องเที่ยวท ำบุญ เช่น ท ำบุญ 9 วัด รองลงมาร้อยละ 31.3 อยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ และร้อยละ 
31.2 อยากไปดอยภาคเหนือ  
     
 ส่วนเร่ืองที่กังวลมำกที่สุด ถ้ำต้องเดินทำงไปท่องเที่ยวในช่วงหน้ำหนำวนี ้หำกสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 กลัวนักท่องเที่ยวกำร์ดตก ไม่สวมผ้ำปิดปำก กลัวตดิ โควิด– 19 รองลงมาร้อยละ 55.2 กลวั
ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว และร้อยละ 30.8 กลวัร้านอาหาร ไม่ปฏิบติัตามกฎ ศบค. 
 
 ส ำหรับกำรปรับตัวจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 หำกไปท่องเที่ยวยงัสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ  พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 78.2 จะใส่หน้ำกำกอนำมยั พกเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือบ่อยๆ รองลงมาร้อยละ 59.2 จะหลีกเล่ียงสถานท่ีๆ แออดั คาด
ว่าคนจะไปเยอะ และร้อยละ 50.4 จะตรวจสอบขอ้มูลของจงัหวดัท่องเท่ียวเก ีย่วกบัการระบาดโควิด-19 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเศรษฐกจิ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชน  (รวม 6 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เช่ือหำกโควิด-19 คลี่คลำย กำรท่องเที่ยวหนำวนี ้จะคึกคักค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด  
โดยคนไทยอยำกไปท่องเที่ยวท ำบุญมำกที่สุด รองลงมำอยำกไปเกำะ ทะเลสวยๆ และอยำกไปดอยภำคเหนือ  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 กลัวนักท่องเที่ยวกำร์ดตก ไม่สวมผ้ำปิดปำก กลัวตดิ โควิด–19 ขณะไปท่องเที่ยว 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 ปรับตวัท่องเที่ยวจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 โดยจะใส่หน้ำกำกอนำมยั พกเจลล้ำงมือบ่อยๆ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 เช่ือมัน่ค่อนข้ำงน้อยว่ำรัฐจะใช้มำตรกำรจัดระเบยีบแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงจริงจัง เพ่ือป้องกันโควดิ 

โดยประชำชนสนใจเข้ำร่วมโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันคิดเป็นร้อยละ 34.8 
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 ด้ำนควำมเช่ือมัน่ว่ำภำครัฐจะใช้มำตรกำรจัดระเบยีบแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงจริงจัง เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด

โควิด-19 สร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 เช่ือมัน่ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะท่ี
ร้อยละ 32.8 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
  
 สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำ “สนใจเข้ำร่วมลงทะเบียนโครงกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวเร่ิมวันที่  24 กันยำยน นี้หรือไม่” 

พบว่ำ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันมีประชำชนสนใจเข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 34.8 ขณะท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 ไม่สนใจ
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ 
 
 ส่วนโครงกำรทัวร์เที่ยวไทยมีประชำชนสนใจเข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 33.4 ขณะท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 ไม่
สนใจ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 6.6 ไม่แน่ใจ 
 
 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อค ำถำม “กำรท่องเที่ยวในช่วงหน้ำหนำวที่จะถึงนีจ้ะคึกคักมำกน้อยเพียงใด หำกสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย”  

  
ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 52.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 45.3 และมากท่ีสุด ร้อยละ 7.2) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 47.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 41.0 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.5) 

 
2. ข้อค ำถำม “ท่ำนอยำกไปท่องเที่ยวในประเทศไทยรูปแบบใด หำกสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย” 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

อยำกไปท่องเที่ยวท ำบุญ เช่น ท ำบุญ 9 วัด   ร้อยละ 34.5 
อยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ  ร้อยละ 31.3 
อยากไปดอยภาคเหนือ  ร้อยละ 31.2 
อยากไปท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ  เช่น น ้ าตก เขา้ป่า กางเตน้ท์ ร้อยละ 24.8 
อยากไปท่องเท่ียววิถีชุมชน ร้อยละ 11.8 
อยากไปภูภาคอีสาน ร้อยละ 10.6 
อ่ืนๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ  กลวัโรคไม่อยากไปไหน ร้อยละ 2.9 
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3. เร่ืองที่ท่ำนกังวลมำกที่สุด ถ้ำต้องเดนิทำงไปท่องเที่ยวในช่วงหน้ำหนำวนี ้หำกสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

กลัวนักท่องเที่ยวกำร์ดตก ไม่สวมผ้ำปิดปำก กลัวตดิ  โควิด– 19 ร้อยละ 69.5 

กลวัความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว  ร้อยละ 55.2 
กลวัร้านอาหาร ไม่ปฏิบติัตามกฎ ศบค. ร้อยละ 30.8 
กลวัอุบติัเหตุ รถชน บนทอ้งถนน            ร้อยละ 26.5 
กลวัท่ีพกั อาหาร ราคาแพง ร้อยละ 19.2 
อ่ืนๆ เช่น ไม่มีเร่ืองกงัวล  ร้อยละ 3.2 

 

4. กำรปรับตวัจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 หำกไปท่องเที่ยวยงัสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ใส่หน้ำกำกอนำมยั พกเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือบ่อยๆ   ร้อยละ 78.2 

หลีกเล่ียงสถานท่ีๆ แออดั คาดว่าคนจะไปเยอะ  ร้อยละ 59.2 
ตรวจสอบขอ้มูลของจงัหวดัท่องเท่ียวเก ีย่วกบัการระบาดโควิด-19 ร้อยละ 50.4 
เลือกใชบ้ริการสถานท่ีพกั ร้านอาหาร หรือสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีผ่าน
การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการท่ีปลอดภยั  

ร้อยละ 40.4 

ลงทะเบียนไทยชนะทุกคร้ังท่ีเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ร้อยละ 32.2 
อ่ืนๆ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่ไดไ้ปเท่ียวไหน ร้อยละ 0.9 

 

5. ควำมเช่ือมั่นว่ำภำครัฐจะใช้มำตรกำรจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงจริงจัง เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดโควิด-19 

สร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

  
ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 67.2 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 46.9 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 20.3) 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 32.8 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 28.4 และมากท่ีสุด ร้อยละ 4.4) 
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6. ข้อค ำถำม “ท่ำนสนใจเข้ำร่วมลงทะเบียนโครงกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวเร่ิมวันที่  24 กันยำยน นี้หรือไม่” 

 

โครงกำร สนใจเข้ำร่วม ไม่สนใจเข้ำร่วม ไม่แน่ใจ รวม 

1) เรำเที่ยวด้วยกัน  34.8 57.8 7.4 100.0 
2) โครงกำรทัวร์เที่ยวไทย  33.4 60.0 6.6 100.0 

  
 

กรุงเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนความเห็นของประชาชนต่อรูปแบบท่ีอยากไปท่องเท่ียวในประเทศไทย หากสถานการณ์โค
วิด-19 คล่ีคลาย 

2) เพ่ือสะท้อนถึงเร่ืองท่ีกงัวลมากท่ีสุด ถา้ต้องเดินทางไปท่องเท่ียวในช่วงหนา้หนาวน้ี หากสถานการณ์โค
วิด-19 คล่ีคลาย 

3) เพ่ือสะทอ้นถึงการปรับตวัจากสถานการณ์โควิด-19 หากไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
4) เพ่ือสะท้อนถึงความเช่ือมั่นต่อภาครัฐว่าจะใช้มาตรการจัดระเบียบแหล่งท่องเท่ียวอย่างจริงจัง                

เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความปลอดภยัให้แกน่กัท่องเท่ียว 
5) เพ่ือสะทอ้นถึงความสนใจเขา้ร่วมลงทะเบียนโครงการกระตุน้การท่องเท่ียวเร่ิมวนัท่ี 24 กนัยายนน้ี 

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใชก้ารสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 
ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี

โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  20-22 กนัยายน 2564 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  25 กนัยายน 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 582 50.4 
            หญิง 572 49.6 

รวม 1,154 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 83 7.2 
            31 – 40 ปี 176 15.3 
            41 – 50 ปี 335 29.0 
            51 – 60 ปี 314 27.2 
            61 ปีข้ึนไป  246 21.3 

รวม 1,154 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 673 58.4 
            ปริญญาตรี 379 32.8 
            สูงกว่าปริญญาตรี 102 8.8 

รวม 1,154 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 151 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน 210 18.2 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 424 36.6 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 78 6.8 
 ท างานให้ครอบครัว 3 0.3 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 228 19.8 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 21 1.8 
 ว่างงาน  39 3.4 

รวม 1,154 100.0 

 
 


