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ผลส ำรวจเร่ือง “คนกรุงกับกำรท่องเที่ยวในช่วงหยุดยำวปีใหม่” 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง “คนกรุงกับกำรท่องเที่ยวในช่วง

หยุดยำวปีใหม่” โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 1,203 คน พบว่ำ  คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 มีแผนจะเดินทำง
ท่องเที่ยว โดยในจ ำนวนนีร้้อยละ 34.6 จะไปเที่ยวเข้ำวัดท ำบุญ รองลงมำร้อยละ 32.8 จะกลับไปเที่ยวบ้ำนเกิด / เยีย่มญำติ 

และร้อยละ 28.4 จะไปท่องเที่ยวต่ำงจังหวัด ขณะท่ีร้อยละ 23.1 ไม่มีแผนจะเดินทางท่องเท่ียว จะอยู่บ้านเฉยๆ / ติด
ท างาน 
 
 ส ำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมำกที่สุด ในช่วงหยุดยำวปีใหม่นีคื้อ สถำนที่ท่องเที่ยว

สะอำด ปลอดภัย และสถำนที่ท่องเที่ยวสะดวกสบำยต่อกำรเดนิทำง คิดเป็นร้อยละ 26.7 เท่ำกัน รองลงมาคือสถานท่ี
ท่องเท่ียวมีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 22.7 และสถานท่ีท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายคุม้ค่า เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 17.3 
 
 ส่วนเร่ืองที่กังวลมำกที่สุดหำกต้องเดนิทำงท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนี้พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 

กังวลกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 จะกลับมำอีก รองลงมาร้อยละ 52.0 กงัวลกบัการจราจรติดขดัเป็นแนวยาว 
และร้อยละ 48.2 กงัวลกบัอุบติัเหตุ บนทอ้งถนน   
 
 ทั้งนีเ้ม่ือถำมควำมเห็นต่อมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เรำเที่ยวด้วยกัน ช้อปดมีคืีนที่รัฐบำลจะให้เป็นของขวัญปี

ใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวได้มำกน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 เห็นว่ำช่วยได้ค่อนข้ำงมำกถึง

มำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 46.5 เห็นว่าช่วยไดค่้อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด 
    

   

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 มแีผนจะเดินทำงท่องเที่ยว โดยอยำกไปเที่ยวเข้ำวัดท ำบุญมำกที่สุด  

ส ำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรไปท่องเที่ยวคือสถำนที่สะอำด ปลอดภัย และ เดินทำงสะดวกสบำย 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 กังวลกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 จะกลับมำอีก หำกต้องเดนิทำงท่องเที่ยว 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 เห็นว่ำของขวัญปีใหม่ของรัฐบำลจะช่วยกระตุ้น 
เศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวได้ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด 

โดยคนกรุงอยำกไปเคำท์ดำวน์บนภู บนดอย อำกำศหนำวๆ มำกที่สุด 
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  สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำหำกมโีอกำส อยำกไปเคำท์ดำวน์ปีใหม่ 2023 แบบใด  คนกรุงอยำกไปเคำท์ดำวน์บนภู บนดอย 

อำกำศหนำวๆ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาคืออยากไปเคาท์ดาวน์ริมทะเล เกาะสวยๆ คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ
อยากไปเคาท์ดาวน์นัง่สมาธิ สวดมนต์ขา้มปีท่ีวดั คิดเป็นร้อยละ 23.3 
     
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1.  ขอ้ค าถาม “มแีผนที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนี้” 
  

 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยำวปีใหม่นี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

มแีผนจะเดินทำงท่องเที่ยว โดย ร้อยละ 76.9 

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) จะไปเท่ียวเขา้วดัท าบุญ      ร้อยละ 34.6   
   จะกลบัไปเท่ียวบา้นเกดิ / เยีย่มญาติ    ร้อยละ 32.8   

   จะไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั     ร้อยละ 28.4   

   จะเท่ียว ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว ตามร้านอาหาร     ร้อยละ 27.5 
    ห้างฯใกลพ้ื้นท่ีพกัอาศยั       

  

   จะไปเท่ียวเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2023 ในสถานท่ีจดังาน  ร้อยละ17.4   
   จะไปเท่ียวต่างประเทศ      ร้อยละ  1.1   

ไม่มีแผนจะเดินทางท่องเท่ียว จะอยูบ่า้นเฉยๆ / ติดท างาน  ร้อยละ 23.1 

สถำนที่ท่องเที่ยวสะอำด ปลอดภัย ร้อยละ 26.7 
สถำนที่ท่องเที่ยวสะดวกสบำยต่อกำรเดินทำง ร้อยละ 26.7 

สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสวยงาม ร้อยละ 22.7 
สถานท่ีท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายคุม้ค่า เหมาะสม ร้อยละ 17.3 
สถานท่ีท่องเท่ียวมีช่ือเสียง   ร้อยละ 3.9 
สถานท่ีท่องเท่ียวมีการโฆษณาผ่านส่ือบ่อยๆ   ร้อยละ 1.8 
อ่ืนๆ อาทิเช่น สถานท่ีสงบ คนน้อย ร้อยละ 0.9 
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3. เร่ืองที่กังวลมำกที่สุดหำกต้องเดินทำงท่องเที่ยว ในช่วงหยุดยำวปีใหม่ที่จะถึงนี้ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
4. ขอ้ค าถาม “คิดว่ำมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เรำเที่ยวด้วยกัน ช้อปดมีคืีนที่รัฐบำลจะให้เป็นของขวัญปีใหม่จะช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวได้มำกน้อยเพียงใด” 
    

 
 

 
 

 
 

5. ขอ้ค าถาม “หำกมโีอกำส ท่ำนอยำกไปเคำท์ดำวน์ปีใหม่ 2023 แบบใด” 
     

 

 
 
 
   
 
 
 

 
  

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 จะกลับมำอีก ร้อยละ 52.2 

การจราจรติดขดัเป็นแนวยาว ร้อยละ 52.0 
อุบติัเหตุ บนท้องถนน   ร้อยละ 48.2 
ความแออดัของแหล่งท่องเท่ียว ร้อยละ 46.1 
การเมาแลว้ขบั ร้อยละ 30.4 
การฉวยโอกาสโกง่ราคาค่าท่ีพกั อาหารในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว ร้อยละ 23.9 
อ่ืนๆ อาทิเช่น  ไม่มีเร่ืองกงัวล กลวัเงินหมด  ร้อยละ 0.8 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 53.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 48.0 และมากท่ีสุด ร้อยละ 5.5) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 46.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 40.1 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.4) 

ไปเคำท์ดำวน์บนภู บนดอย อำกำศหนำวๆ  ร้อยละ 35.4 

ไปเคาท์ดาวน์ริมทะเล เกาะสวยๆ ร้อยละ 25.0 
ไปเคาท์ดาวน์นัง่สมาธิ สวดมนต์ขา้มปีท่ีวดั ร้อยละ 23.3 
ไปเคาท์ดาวน์ตามสถานท่ีๆ จดังานเช่น เซ็นทรัลเวิลด์ ร้อยละ 6.3 
ไปเคาท์ดาวน์บนแพ ริมแม่น ้ าสวยๆ ร้อยละ 4.5 
ไปเคาท์ดาวน์ผบั บาร์ดงัๆ ร้อยละ 1.6 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ฉลองกบัครอบครัวท่ีบา้น ดูพลุริมน ้ า ร้อยละ 3.9 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อการเดินทางท่องเท่ียว ในช่วงหยดุยาวปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี 
2) เพ่ือสะท้อนความเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ เราเท่ียวด้วยกนั ช้อปดีมีคืนท่ีรัฐบาลจะให้เ ป็น

ของขวญัปีใหม่จะช่วยกระตุน้เศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
  การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 20 เขต จากทั้งหมด 

50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก ่คลองเตย คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต 
ตล่ิงชัน  ธนบุรี บางเขน บางกะปิ  บางซ่ือ บางนา บางบอน บึงกุม่ ปทุมวนั ประเวศ ภาษี สาทร สายไหม และ
หลกัส่ี ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธี เกบ็ข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์แบบพบตวั 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   :  8 – 13 ธนัวาคม 2565 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  30 ธนัวาคม 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 584 48.5 
            หญิง 619 51.5 

รวม 1,203 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 326 27.1 
            31 – 40 ปี 238 19.8 
            41 – 50 ปี 224 18.6 
            51 – 60 ปี 222 18.5 
            61 ปีข้ึนไป  193 16.0 

รวม 1,203 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 819 68.1 
            ปริญญาตรี 348 28.9 
            สูงกว่าปริญญาตรี 36 3.0 

รวม 1,203 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 105 8.7 
 ลูกจา้งเอกชน 285 23.7 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 453 37.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 40 3.3 
 ท างานให้ครอบครัว 6 0.5 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 132 11.0 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 147 12.2 
 ว่างงาน  35 2.9 

รวม 1,203 100.0 

 
 


