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ผลส ำรวจเร่ือง “คนไทยกบักำรเข้ำร่วมโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัเฟส 5 ” 
 

 

จากทีเ่วบ็ไซต ์“เราเทีย่วดว้ยกนั” ไดป้ระกาศว่า “เราเทีย่วดว้ยกนัเฟส 5” จะเริม่ด าเนินการโครงการในวนั 
7 ม.ีค. - 30 เม.ย. 2566 กรงุเทพโพลล ์โดยมหาวทิยาลยักรงุเทพ จงึไดส้ ารวจความเหน็ของประชาชนเรื่อง “คน
ไทยกบักำรเข้ำร่วมโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัเฟส 5” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนในกรุงเทพฯและปรมิณฑล 
จ านวน 1,203 คน เมือ่วนัที ่24-28 กุมภาพนัธ ์ทีผ่่านมา พบว่า 

 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 เหน็ว่ำโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัเฟส 5 เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งเสริม
ให้ประชำชนออกมำท่องเท่ียวในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยนมำกถึงมำกท่ีสุด ขณะที่ร้อยละ 28.1 เห็นว่า 
น้อยถงึน้อยทีสุ่ด 

 

ทัง้น้ีประชำชนร้อยละ 30.7 ระบุว่ำสนใจเข้ำร่วมโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัเฟส 5 ขณะที่ร้อยละ  
47.7 ระบุว่าไมส่นใจ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 21.6 ระบุว่ายงัไมแ่น่ใจ 

 

เมื่อถำมว่ำถ้ำมีโอกำสได้ใช้สิทธ์ิในโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนั เฟส 5 จะไปเท่ียวช่วงไหน ประชำชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.9 ระบวุ่ำจะไปเท่ียวช่วงวนัหยดุเสำร-์อำทิตย ์รองลงมารอ้ยละ 28.0 ระบุว่าจะไปเทีย่วช่วง
วนัหยดุสงกรานต ์และรอ้ยละ 23.1 ระบุว่าจะไปเทีย่วช่วงวนัธรรมดา 

 

โดยประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.4 ระบวุ่ำจะไปเท่ียวจงัหวดัโซนภำคเหนือ (เช่น เชียงใหม่ เชียงรำย 
น่ำน) รองลงมารอ้ยละ 33.9 ระบุว่าทะเลโซนภาคใต้ (เช่น ภูเกต็ กระบี ่พงังา สมุย) และรอ้ยละ 24.9 ระบุว่าทะเล
โซนภาคตะวนัออก (เช่น บางแสน เสมด็ เกาะชา้ง) 

 

ส่วนงบประมำณส ำหรบักำรท่องเท่ียวทริปน้ี นัน้ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่ำประมำณ 
5,000-10,000 บำท รองลงมารอ้ยละ 18.9 ระบุว่าประมาณ 10,000-20,000 บาท และร้อยละ 11.3 ระบุว่าไม่เกิน 
5,000 บาท 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
ประชำชนร้อยละ 71.9 ระบุว่ำเรำเท่ียวด้วยกนัเฟส 5 เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะส่งเสริมให้

ประชำชนออกมำท่องเท่ียวในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยนได้มำกถึงมำกท่ีสดุ 
ร้อยละ 48.9 ระบุว่ำถ้ำมีโอกำสใช้สิทธ์ิในโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนั เฟส 5 จะไปเท่ียวช่วง

วนัหยุดเสำร์อำทิตย์ โดยร้อยละ 42.4 ระบุว่ำจะไปเท่ียวจงัหวดัโซนภำคเหนือ และส่วนใหญ่ตัง้
งบประมำณส ำหรบัทริปน้ีไว้ประมำณ 5,000-10,000 บำท 

ทัง้น้ีร้อยละ 71.9 ระบอุยำกให้มีโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัเฟสต่อไปอีกในทุกรฐับำล 
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สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำอยำกให้มีโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัในเฟสต่อไปอีกในทุกรฐับำลหรือไม่ 
ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 ระบุว่ำอยำกให้มีต่อ (โดยให้เหตุผลว่ำ ช่วยกระตุ้นกำรท่องเท่ียว และ ท ำ
ให้ผู้ท่ีมีงบน้อยมีโอกำสได้ไปเท่ียว) ขณะที่ร้อยละ 28.1 ระบุว่าไม่อยากให้มต่ีอ (โดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถ
เขา้ถงึประชาชนไดทุ้กกลุ่ม และ สิน้เปลอืงงบประมาณภาครฐั)                                                                                                

 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1. ท่ำนคิดว่ำโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัเฟส 5 เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งเสริมให้ประชำชนออกมำท่องเท่ียว
ในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยน เพียงใด 

 

มำกถึงมำกท่ีสดุ ร้อยละ 71.9 
(โดยแบ่งเป็น เป็นปัจจยัส ำคญัมำก ร้อยละ  64.8   และเป็นปัจจยัส ำคญัมำกท่ีสดุ ร้อยละ 7.1) 
น้อยถงึน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 28.1 
(โดยแบ่งเป็น เป็นปัจจยัส าคญัน้อย รอ้ยละ 25.4          และเป็นปัจจยัส าคญัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 2.7 ) 

    
2. ท่ำนสนใจจะเข้ำร่วมโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัเฟส 5 ท่ีจะใช้สิทธ์ิได้ ระหว่ำงวนัท่ี 10 มีนำคม - 30 

เมษำยน น้ีหรือไม่ 
 

สนใจ รอ้ยละ 30.7 
ไม่สนใจ ร้อยละ 47.7 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 21.6 

 
3. ถ้ำท่ำนมีโอกำสได้ใช้สิทธ์ิในโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนั เฟส 5 ท่ำนจะไปเท่ียวช่วงไหน 
 

ช่วงวนัหยดุ เสำร-์อำทิตย ์ ร้อยละ 48.9 
ช่วงวนัหยดุยาวช่วงสงกรานต์ รอ้ยละ 28.0 
ช่วงวนัธรรมดา จนัทร-์ศุกร ์ รอ้ยละ 23.1 

 
4. ถ้ำท่ำนมีโอกำสได้ใช้สิทธ์ิท่ำนคิดว่ำจะใช้สิทธ์ิในโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนั เฟส 5 ไปเท่ียวท่ีใด 

(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ต ำตอบ) 
 

จงัหวดัโซนภำคเหนือ (เช่น เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน) ร้อยละ 42.4 
ทะเลโซนภาคใต ้(เช่น ภเูกต็ กระบี ่พงังา สมยุ) รอ้ยละ 33.9 
ทะเลโซนภาคตะวนัออก (เช่น บางแสน เสมด็ เกาะชา้ง) รอ้ยละ 24.9 
ทะเลโซนภาคตะวนัตก (เช่น ชะอ า หวัหนิ) รอ้ยละ 19.2 
จงัหวดัโซนภาคอสีาน (เช่น โคราช  นครพนม  เลย)     รอ้ยละ 11.4 
อื่นๆ อาท ิจงัหวดัภาคกลาง (เช่น กาญจนบุร ีอยธุยา นครนายก) รอ้ยละ 2.4 
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5. ท่ำนจะตัง้งบประมำณส ำหรบักำรท่องเท่ียวทริปน้ีไว้ประมำณก่ีบำท 

น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 11.3 
5,000-10,000 บำท ร้อยละ 62.9 
10,001-20,000 บาท รอ้ยละ 18.9 
20,001-30,000 บาท รอ้ยละ 4.9 
มากกว่า 30,000 บาท รอ้ยละ 2.0 

 
6. ท่ำนอยำกให้มีโครงกำรเรำเท่ียวด้วยกนัในเฟสต่อไปอีกในทุกรฐับำลหรือไม่ 
 

อยำกให้มี ร้อยละ 71.9 

โดยใหเ้หตุผลว่า   
-ช่วยกระตุ้นกำรท่องเท่ียว ร้อยละ 44.9 
-ท าใหผู้ท้ ีม่งีบน้อยมโีอกาสไดไ้ปเทีย่ว รอ้ยละ 29.9 
-ช่วยใหป้ระชาชนจ่ายเงนิเทีย่วน้อยลง รอ้ยละ 15.4 
-ผูป้ระกอบการมรีายได ้เกดิการจา้งงาน รอ้ยละ 9.8  

 

 

ไมอ่ยากใหม้ ี รอ้ยละ 28.1 
โดยใหเ้หตุผลว่า  

- ไม่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้ทุกกลุ่ม ร้อยละ 49.1 
- สิน้เปลอืงงบประมาณภาครฐั รอ้ยละ 42.0 
- การท่องเทีย่วไทยน่าจะกลบัมาคกึคกัเหมอืนเดมิแลว้ รอ้ยละ 8.6 
- อื่นๆ อาท ิผูป้ระกอบการเอาเปรยีบขึน้ราคา รอ้ยละ 0.3  
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัโครงการเราเทีย่วดว้ยกนัเฟส 5 ว่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพียงใด ความสนใจเข้าร่วมโครงการของประชาชน จงัหวัดที่ต้องการไปเที่ยว 
งบประมาณทีค่าดว่าจะใชจ้่ายในการท่องเทีย่ว  ตลอดจนความเหน็ทีม่ต่ีอโครงการเราเทีย่วดว้ยกนัในเฟสต่อไป  
ทัง้นี้เพื่อสะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 
การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนในกรุงเทพฯและปรมิณฑลทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป โดยแบ่งเป็น

เขตชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้นอก ได้แก่เขตคนันายาว ดอนเมือง ดินแดง ทวีวฒันา ธนบุร ีบางเขน บางแค 
บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางคอแหลม บงึกุ่ม ประเวศ พระนคร ภาษเีจรญิ ราชเทว ีสายไหม หลกัสี่และปรมิณฑล 
3 จงัหวดั ได้แก่ นนทบุร ีปทุมธานีและสมุทรปราการ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 
Sampling) จากนัน้ใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้จ านวน 1,203 คน 
 

ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (face to face interview) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม
ทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และค าถามปลายเปิด (Open ended) 
จากนัน้ไดน้ าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมลู   :  24-28  กุมภาพนัธ ์2566 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  6 มนีาคม 2566 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร ์

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 585 48.6 
            หญงิ 618 51.4 

รวม 1,203 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 303 25.2 
            31 – 40 ปี 234 19.5 
            41 – 50 ปี 235 19.5 
            51 – 60 ปี 234 19.5 
            61 ปีขึน้ไป  197 16.3 

รวม 1,203 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 834 69.3 
            ปรญิญาตร ี 329 27.4 
            สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.3 

รวม 1,203 100.0 
อำชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 85 7.1 
 ลกูจา้งเอกชน 321 26.7 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 432 35.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 26 2.2 
         ท างานใหค้รอบครวั 6 0.5 
 พ่อบา้น/ แมบ่า้น/เกษยีณอายุ 163 13.5 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 138 11.5 
 ว่างงาน  32 2.6 

รวม 1,203 100.0 
 
 

กรงุเทพโพลล ์ 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/
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