
 

  

 

1 

 

ผลส ำรวจเร่ือง “นักท่องเที่ยวกับกำรท่องเที่ยวช่วงไฮซีซ่ันหนำวนี้” 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง “นักท่องเที่ยวกับกำรท่องเที่ยว

ช่วงไฮซีซ่ันหนำวนี้” โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มนักท่องเที่ยวจ ำนวน 1,203 คน พบว่ำ  ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็นว่ำกำร
ท่องเที่ยวหน้ำหนำวนีจ้ะคึกคักค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 22.7 เห็นว่าจะคึกคกันอ้ยถึงน้อยท่ีสุด 
 

  ส ำหรับปัจจัยที่ท ำให้คนอยำกออกมำท่องเที่ยวหน้ำหนำวนี้พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 อยำกออกมำเที่ยวหลัง

สถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย รองลงมาคือ อยากรับบรรยากาศ อากาศหนาว คิดเป็นร้อยละ 58.1 และมีช่วงวนัหยดุยาว
หลายวนั คิดเป็นร้อยละ 38.4 
   

 ส่วนเร่ืองที่อำจท ำลำยบรรยำกำศกำรท่องเที่ยว ท ำให้คนออกมำเที่ยวน้อยลงหน้ำหนำวนีพ้บว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 

66.5 เห็นว่ำคนไม่มเีงนิไปเที่ยว รองลงมาร้อยละ 56.3 เห็นว่าขา้วของ ท่ีพกั อาหารราคาสูงข้ึน และร้อยละ 39.7 เห็นว่า
น ้ ามนัยงัราคาแพง 
 

 ทั้งนี้เม่ือถำมว่ำอยำกให้มนีโยบำยกระตุ้นกำรท่องเที่ยว กระตุ้นกำรจับจ่ำยใช้สอย เช่น เรำเที่ยวด้วยกัน คนละ
คร่ึง เป็นของขวัญปีใหม่ เพ่ือท ำให้ประชำชนออกมำเที่ยวมำกขึน้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 อยำกให้ม ีขณะท่ีร้อยละ 
9.3 ไม่อยากให้มี ส่วนร้อยละ 6.2 ไม่แน่ใจ 
   

 เม่ือถำมว่ำจังหวัดท่องเที่ยวที่อยำกไปเที่ยว สัมผัสบรรยำกำศหนำวมำกที่สุดพบว่ำ นักท่องเที่ยวอยำกไป

เชียงใหม่มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือ เชียงรายคิดเป็นร้อยละ 13.0 เพชรบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 11.4 น่านคิด
เป็นร้อยละ 7.1 และเลยคิดเป็นร้อยละ 5.3 

      

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็นว่ำกำรท่องเที่ยวหน้ำหนำวนีจ้ะคึกคักค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด  
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 เห็นว่ำสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย เป็นปัจจัยที่ท ำให้อยำกออกมำเที่ยวหนำวนี้ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 อยำกให้มนีโยบำยกระตุ้นกำรท่องเที่ยว กระตุ้นกำรจับจ่ำยใช้สอย เช่น 
 เรำเที่ยวด้วยกัน คนละคร่ึง เป็นของขวัญปีใหม่เพ่ือท ำให้ประชำชนออกมำเที่ยวมำกขึน้  

นักท่องเที่ยวอยำกไปเที่ยวสัมผัสบรรยำกำศหน้ำหนำวที่เชียงใหม่มำกที่สุด  
โดยอยำกไปเที่ยวในรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดนิป่ำ กำงเต็นท์  มำกที่สุด 
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  สุดท้ำยเม่ือถำมถึงรูปแบบกำรท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวอยำกเที่ยวในหน้ำหนำวปีนี้มำกที่สุดคือ กำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ เช่น เดนิป่ำ กำงเต็นท์  คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือการท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท คิดเป็นร้อยละ 36.0 และ
การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์ คิดเป็นร้อยละ 32.9     
     
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.  ขอ้ค าถาม “จำกข่ำวอำกำศปีนีจ้ะหนำวกว่ำปีที่ผ่ำนมำ จะท ำให้กำรท่องเที่ยวหน้ำหนำวนีค้ึกคักมำกน้อยเพียงใด” 
 

 
 

 
 

 

2. ปัจจัยที่ท ำให้คนอยำกออกมำท่องเที่ยวหน้ำหนำวนี้ 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 

3. เร่ืองที่อำจท ำลำยบรรยำกำศกำรท่องเที่ยว ท ำให้คนออกมำเที่ยวน้อยลงหน้ำหนำวนี้  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 
 

 

 
 

 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 77.3 

   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 66.6 และมากท่ีสุด ร้อยละ 10.7) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 22.7 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 21.6 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 1.1) 

อยำกออกมำเที่ยวหลังสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย ร้อยละ 62.4 

อยากรับบรรยากาศ อากาศหนาว  ร้อยละ 58.1 
มีช่วงวนัหยดุยาวหลายวนั ร้อยละ 38.4 
มีมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวเช่น เราเท่ียวดว้ยกนั  ร้อยละ 13.7 
อ่ืนๆ อาทิเช่น คลายเครียดจากปัญหาต่างๆ ร้อยละ 0.3 

คนไม่มเีงินไปเที่ยว ร้อยละ 66.5 

ขา้วของ ท่ีพกั อาหารราคาสูงข้ึน ร้อยละ 56.3 
น ้ ามนัยงัราคาแพง  ร้อยละ 39.7 
กลวัติดโรคโควิด -19     ร้อยละ 26.6 
การโกง่ราคาค่าท่ีพกั อาหารในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว   ร้อยละ 22.7 
แหล่งท่องเท่ียวมีคนเยอะ คนแน่น ร้อยละ 18.0 
อ่ืนๆ อาทิเช่น  ไม่มีเร่ืองท่ีกงัวล สภาพเศรษฐกจิ  ร้อยละ 0.5 
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4. ข้อค ำถำม “อยำกให้มีนโยบำยกระตุ้นกำรท่องเที่ยว กระตุ้นกำรจับจ่ำยใช้สอย เช่น เรำเที่ยวด้วยกัน คนละคร่ึง เป็น

ของขวัญปีใหม่ เพ่ือท ำให้ประชำชนออกมำเที่ยวมำกขึน้หรือไม่” 
    

 
   
 
 

5. จังหวัดท่องเที่ยวที่อยำกไปเที่ยว สัมผัสบรรยำกำศหนำวมำกที่สุด (5 อันดับ แรก) 
      

 

 

 
 

 
 

6. รูปแบบกำรท่องเที่ยว ที่อยำกเที่ยวในหน้ำหนำวปีนี้ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

 

อยำกให้มี ร้อยละ 84.5 
ไม่อยากให้มี  ร้อยละ 9.3 
ไม่แน่ใจ  ร้อยละ 6.2 

เชียงใหม่ ร้อยละ 49.4 
เชียงราย ร้อยละ 13.0 
เพชรบูรณ์ ร้อยละ 11.4 
น่าน ร้อยละ 7.1 
เลย ร้อยละ 5.3 

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดนิป่ำ กำงเต็นท์    ร้อยละ 46.0 

การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท ร้อยละ 36.0 
การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์    ร้อยละ 32.9 
การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี  ร้อยละ 32.8 
การท่องเท่ียวแบบ glamping เป็นแคมป์แบบอ านวยความสะดวก ร้อยละ 25.2 
การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์    ร้อยละ 11.3 
การท่องเท่ียวแบบผจญภยั ร้อยละ 11.6 
อ่ืนๆ อาทิเช่น เท่ียวแบบท าบุญ ไหวพ้ระ 9 วดั ร้อยละ 0.7 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อการท่องเท่ียวหนา้หนาวน้ี 
2) เพ่ือสะทอ้นว่าประชาชนอยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเท่ียว กระตุ้นการจับจ่ายใชส้อย เช่น เราเท่ียว

ดว้ยกนั คนละคร่ึง เป็นของขวญัปีใหม่ เพ่ือท าให้ประชาชนออกมาเท่ียวมากข้ึนหรือไม่ 
3) เพ่ือสะทอ้นรูปแบบการท่องเท่ียว ท่ีอยากเท่ียวในหนา้หนาวปีน้ี 

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
  การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 20 เขต จากทั้งหมด 

50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก ่คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ทวีวฒันา ธนบุรี
บางเขน บางแค บางกอกน้อย บางคอแหลม บางรัก บึงกุม่ ปทุมวนั ประเวศ ภาษีเจริญ มีนบุรี วงัทองหลาง 
สาทร สายไหม และหลกัส่ี ดว้ยวิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเกบ็
ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 1,203 ตวัอยา่ง 

       
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัว ต่อตัว  (face to face interview) โดยเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้
น าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  10 – 16 พฤศจิกายน 2565 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  26 พฤศจิกายน 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 596 49.5 
            หญิง 607 50.5 

รวม 1,203 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 313 26.1 
            31 – 40 ปี 265 22.0 
            41 – 50 ปี 241 20.0 
            51 – 60 ปี 214 17.8 
            61 ปีข้ึนไป  170 14.1 

รวม 1,203 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 839 69.8 
            ปริญญาตรี 337 28.0 
            สูงกว่าปริญญาตรี 27 2.2 

รวม 1,203 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 75 6.2 
 ลูกจา้งเอกชน 331 27.5 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 468 38.8 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 50 4.2 
 ท างานให้ครอบครัว 8 0.7 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 126 10.5 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 127 10.6 
 ว่างงาน  18 1.5 

รวม 1,203 100.0 

 
 


