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ผลส ำรวจเร่ือง “คนไทยกับกำรท่องเที่ยวช่วงปีใหม่” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “คนไทยกับกำรท่องเที่ยวช่วงปี
ใหม่” โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,117 คน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 เห็นว่ำกำร

ท่องเที่ยวในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนี้จะคึกคักมำกถึงมำกที่สุด เม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ขณะท่ีร้อยละ 44.8 เห็นว่า
จะคึกคกันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 

 
 เม่ือถำมว่ำ “มีแผนที่จะเดนิทำง ในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนีห้รือไม่”  ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5 ไม่มีแผนที่จะ

เดนิทำง จะอยู่บ้ำนไม่ออกไปไหน กลัวโควิด-19 ขณะท่ีร้อยละ 49.5 มีแผนท่ีจะเดินทาง โดยในจ านวนน้ีร้อยละ 23.5 จะ
ไปเข้าว ัดท าบุญ นั่งสมาธิ สวดมนต์ข้ามปี  รองลงมาร้อยละ 17.8 จะเท่ียว  ช้อปป้ิง  กนิข้าว  ตามร้านอาหาร  / 
ห้างสรรพสินคา้ และร้อยละ 12.6 จะกลบัไปจงัหวดับา้นเกดิ / เยีย่มญาติ  
  
 ส่วนเร่ืองที่กังวลมำกที่สุดที่อำจท ำให้เกิดกำรระบำดโควิด-19 ในช่วงเทศกำลปีใหม่คือ กำรเฉลิมฉลองปีใหม่ 
สังสรรค์ ตำมผับ บำร์ ต่ำงๆ  คิดเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมาคือ  การประมาท ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ  ศบค . ของ
ผูป้ระกอบการ คิดเป็นร้อยละ 72.1 การจดังานเคาท์ดาวน์ตามสถานท่ีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 71.1 ภาครัฐไม่ดูแลอย่าง
เขม้งวดตามมาตรการของ ศบค. คิดเป็นร้อยละ 70.3 และการรวมตวั กนิเล้ียง สงัสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 66.4 
 
  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 เช่ือกำรท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่จะคึกคักมำกถึงมำกที่สุด เม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  

แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5 ไม่มแีผนที่จะเดนิทำง จะอยู่บ้ำนไม่ออกไปไหน กลัวโควิด-19 
ขณะที่ร้อยละ 49.5 มแีผนที่จะเดนิทำง โดยร้อยละ 23.5 ไปเข้ำวัดท ำบุญ น่ังสมำธิ สวดมนต์ข้ำมปี  

และร้อยละ17.8 จะเที่ยว ช้อปป้ิง ตำมห้ำงสรรพสินค้ำ 
ส่วนเร่ืองที่กังวลมำกที่สุดที่อำจท ำให้เกิดกำรระบำดโควิด-19 ในช่วงเทศกำลปีใหม่คือ  

กำรเฉลิมฉลองปีใหม่ สังสรรค์ ตำมผบั บำร์ ต่ำงๆ คิดเป็นร้อยละ 86.2 
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1. ควำมเห็นต่อกำรท่องเที่ยวในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนี ้(30 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65) จะคึกคักมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำมำก

น้อยเพียงใด  

 
ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 55.2 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 49.3 และมากท่ีสุด ร้อยละ 5.9) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 44.8 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 40.5 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.3) 

 
2. ข้อค ำถำม “มแีผนที่จะเดนิทำง ในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนี”้  

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

มีแผนท่ีจะเดินทาง โดย ร้อยละ 49.5 
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) จะไปเขา้วดัท าบุญ นัง่สมาธิ สวดมนต์ขา้มปี ร้อยละ 23.5   

   จะเท่ียว ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว ตามร้านอาหาร    ร้อยละ 17.8 
   ห้างสรรพสินคา้  

  

   จะกลบัไปจงัหวดับา้นเกดิ / เยีย่มญาติ   ร้อยละ 12.6   
   จะไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั    ร้อยละ  9.2   

   จะไป เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2022    ร้อยละ  3.4   
   จะไปต่างประเทศ     ร้อยละ  0.2    

ไม่มแีผนที่จะเดนิทำง จะอยู่บ้ำนไม่ออกไปไหน กลัวโควิด-19 ร้อยละ 51.5 
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3. เร่ืองที่กังวลมำกที่สุดที่อำจท ำให้เกิดกำรระบำดโควิด-19 ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 

 

เร่ือง 
มำก 

(ร้อยละ) 
ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

การเฉลิมฉลองปีใหม่ สงัสรรค์ ตามผบั บาร์ ต่างๆ 86.2 10.6 3.2 100.0 
การประมาท ไม่ปฏิบติัตามมาตรการ ศบค. ของผูป้ระกอบการ 72.1 21.0 6.9 100.0 
การจดังานเคาท์ดาวน์ตามสถานท่ีต่างๆ 71.1 23.1 5.8 100.0 
ภาครัฐไม่ดูแลอยา่งเขม้งวดตามมาตรการของ ศบค . 70.3 23.5 6.2 100.0 
การรวมตวั กนิเล้ียง สงัสรรค์ 66.4 25.2 8.4 100.0 
เปิดให้ด่ืมสุราไดไ้ม่เกนิตี 1  ในร้านอาหาร พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 64.8 27.5 7.7 100.0 
การเดินทางขา้มจงัหวดั 53.2 32.5 14.3 100.0 
การสวดมนต์ขา้มปี 32.9 36.2 30.9 100.0 

 
 

 
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) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อการท่องเท่ียวในช่วงหยดุยาวปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี จะคึกคกัมากนอ้ยเพียงใด 
2) เพ่ือตอ้งการทราบถึงแผนท่ีจะเดินทาง ในช่วงหยดุยาวปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี 
3) เพ่ือสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีกงัวลท่ีอาจท าให้เกดิการระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

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   :  17-21 ธนัวาคม 2564 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  29 ธนัวาคม 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 523 46.8 
            หญิง 594 53.2 

รวม 1,117 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 89 8.0 
            31 – 40 ปี 144 12.9 
            41 – 50 ปี 278 24.9 
            51 – 60 ปี 319 28.5 
            61 ปีข้ึนไป  287 25.7 

รวม 1,117 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 657 58.8 
            ปริญญาตรี 362 32.4 
            สูงกว่าปริญญาตรี 98 8.8 

รวม 1,117 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 122 10.9 
 ลูกจา้งเอกชน 212 19.0 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 441 39.4 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 60 5.4 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 229 20.5 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 22 2.0 
 ว่างงาน  31 2.8 

รวม 1,117 100.0 

 
 


