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ผลส ำรวจเร่ือง “กำรท่องเที่ยวเมืองไทยจะเป็นอย่ำงไร เม่ือโควิด-19 จะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่น” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “กำรท่องเที่ยวเมืองไทยจะเป็นอย่ำงไร 
เม่ือโควิด-19 จะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่น” โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,177 คน พบว่ำ  

 
เม่ือถำมว่ำคิดอย่ำงไรกับมติผ่อนคลำยมำตรกำรโควิด-19 เช่น กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เปิดสถำนบันเทิงถึงตี 2  

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ ก่อนจะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่นพบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 คิดว่ำจะเกิดผลดี โดยใน
จ ำนวนนีร้้อยละ 49.9 เห็นว่ำน่ำจะท ำให้เศรษฐกิจดีขึน้ รองลงมำร้อยละ 48.5 เห็นว่ำน่ำจะท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำนสร้ำง

รำยได้ และร้อยละ 41.6 เห็นว่ำจะท ำให้ประชำชนได้ใช้ชีวิตแบบปกติ ขณะท่ีร้อยละ 28.2 คิดว่าจะเกดิผลเสียกลวัว่าจะท า
ให้เกดิการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึน 
 
  ทั้งนี้เ ม่ือถำมว่ำมติผ่อนคลำยมำตรกำรโควิด-19  ก่อนจะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่น จะท ำให้คนอยำกออกมำ
ท่องเที่ยวมำกน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 เห็นว่ำจะท ำให้อยำกออกมำท่องเที่ยวค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ี
ร้อยละ 28.0 เห็นว่าค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 
  โดยเม่ือถำมต่อว่ำจะใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดทุกที่ที่ไปหรือไม่ หลังมีมติผ่อนคลำยกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยตำม
ควำมสมัครใจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.8 คิดว่ำจะปฏิบัตติัวเหมือนเดิมใส่หน้ำกำกอนำมัยทุกคร้ัง ขณะท่ีมีเพียงร้อยละ 7.2 ท่ี
คิดว่าจะไม่สวมใส่หนา้กากอนามยัแลว้เพราะการแพร่ระบาดลดลง 
     
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 เห็นว่ำมตผ่ิอนคลำยมำตรกำรโควิด-19 ก่อนจะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่น  

จะเกิดผลดที ำให้เศรษฐกิจดีขึน้ เกิดกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้  
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 เช่ือคนจะออกมำท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.8 จะปฏิบัติตวัเหมือนเดมิใส่หน้ำกำกอนำมยัทุกที่ทุกคร้ังที่ไป 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 มองว่ำมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นกำรท่องเที่ยว จะช่วยให้คนออกมำเที่ยวเพิ่มขึน้ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.4 กังวลรำคำน ำ้มนัเพิ่มเร่ือยๆ จะส่งผลต่อกำรออกมำท่องเที่ยว  
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 ส ำหรับมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นกำรท่องเที่ยว เช่น เรำเที่ยวด้วยกัน คนละคร่ึง จะช่วยกระตุ้นให้คน
ออกมำท่องเที่ยวได้มำกน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 เห็นว่ำจะช่วยได้ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 35.6 
เห็นว่าจะช่วยไดค่้อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
       
  สุดท้ำยเม่ือถำมถึงปัจจัยที่คิดว่ำจะท ำให้คนไม่ค่อยอยำกออกมำท่องเที่ยวพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.4 เห็นว่ำ

เป็นเร่ืองปัญหำรำคำน ำ้มนัแพง รองลงมาคือ ไม่มีเงินท่ีจะไปท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 75.3 และปัญหาสินคา้ราคาแพงคิด
เป็นร้อยละ 63.0  
 
 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ขอ้ค าถาม “คิดอย่ำงไรกับมติผ่อนคลำยมำตรกำรโควิด-19 เช่น กำรสวมหน้ำกำกอนำมยั เปิดสถำนบนัเทิงถึงตี 2  เปิด
ประเทศเตม็รูปแบบ ก่อนจะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่น”  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2. มติผ่อนคลำยมำตรกำรโควิด-19 ก่อนจะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่น จะท ำให้คนอยำกออกมำท่องเที่ยวมำกน้อยเพียงใด  

 
 
   
 
 
 

คิดว่ำจะเกิดผลด ี  ร้อยละ 71.8 

  โดย    น่าจะท าให้เศรษฐกจิดีข้ึน ร้อยละ 49.9  
      น่าจะท าให้เกดิการสร้างงานสร้างรายได้ ร้อยละ 48.5  
      ท าให้ประชาชนไดใ้ชชี้วิตแบบปกติ  ร้อยละ 41.6  
      น่าจะท าให้มีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 39.1  
      ท าให้ธุรกจิเก ีย่วกบัท่องเท่ียวเดินหนา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี  ร้อยละ 38.6  
      สร้างความมัน่ใจให้นักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ร้อยละ 33.8  
     ท าให้ไดเ้ห็นหนา้ซ่ึงกนัและกนั เห็นสีหนา้เวลาพูดคุยกนั  ร้อยละ 22.7  
      อ่ืนๆ ระบุ ไม่มีความเห็น ร้อยละ  0.1  
คิดว่าจะเกดิผลเสีย กลวัว่าจะท าให้เกดิการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 28.2 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 72.0 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 60.8 และมากท่ีสุด ร้อยละ 11.2) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 28.0 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 26.3 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 1.7) 
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3. ขอ้ค าถาม “ท่ำนจะใส่หน้ำกำกอนำมยัตลอดทุกที่ที่ไปหรือไม่ หลังมีมติผ่อนคลำยกำรสวมหน้ำกำกอนำมยัตำมควำม
สมคัรใจ” 

     
 
 
 

4. มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นกำรท่องเที่ยว เช่น เรำเที่ยวด้วยกัน คนละคร่ึง จะช่วยกระตุ้นให้คนออกมำ

ท่องเที่ยวได้มำกน้อยเพียงใด 
       

 
 

 
 
 

5. ปัจจัยที่คิดว่ำจะท ำให้คนไม่ค่อยอยำกออกมำท่องเที่ยว  
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

      
  

คิดว่ำจะปฏิบตัิตวัเหมือนเดมิใส่หน้ำกำกอนำมยัทุกคร้ัง  ร้อยละ 92.8 

คิดว่าจะไม่สวมใส่หนา้กากอนามยัแลว้เพราะการแพร่ระบาดลดลง  ร้อยละ 7.2 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 64.4 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 53.0 และมากท่ีสุด ร้อยละ 11.4) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 35.6 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 31.5 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.1) 

ปัญหำรำคำน ำ้มนัแพง  ร้อยละ 76.4 

ไม่มีเงินท่ีจะไปท่องเท่ียว ร้อยละ 75.3 
ปัญหาสินคา้ราคาแพง  ร้อยละ 63.0 
ยงักลวัติดโควิด-19 อยู ่  ร้อยละ 41.1 
กลวัท่ีพกั ร้านอาหารราคาสูง ร้อยละ 35.2 
อ่ืนๆ ระบุ ไม่มี เกบ็เงินไวใ้ชจ่้าย ร้อยละ 0.3 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนความเห็นต่อมติผ่อนคลายมาตรการ เช่น การสวมหนา้กากอนามยั เปิดสถานบันเทิงถึงตี 2  
เปิดประเทศเต็มรูปแบบ กอ่นโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจ าถ่ิน 

2) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อมติผ่อนคลายมาตรการ กบัการออกมาท่องเท่ียวของประชาชน 
3) เพ่ือสะทอ้นถึงปัจจยัท่ีคิดว่าจะท าให้คนไม่ค่อยอยากออกมาท่องเท่ียว 

 

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   :  27 - 30 มิถุนายน 2565 
 
วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  2 กรกฎาคม 2565 
 

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 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 599 50.9 
            หญิง 578 49.1 

รวม 1,177 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 100 8.5 
            31 – 40 ปี 154 13.1 
            41 – 50 ปี 327 27.8 
            51 – 60 ปี 324 27.5 
            61 ปีข้ึนไป  272 23.1 

รวม 1,177 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 674 57.3 
            ปริญญาตรี 373 31.7 
            สูงกว่าปริญญาตรี 130 11.0 

รวม 1,177 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 164 13.9 
 ลูกจา้งเอกชน 238 20.2 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 463 39.4 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 67 5.7 
 ท างานให้ครอบครัว 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 210 17.8 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 16 1.4 
 ว่างงาน  18 1.5 

รวม 1,177 100.0 

 
 


