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      ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  เทศกาลสงกรานตในมุมมองของวัยรุน 
 
ดวยในวันที่ 13-15 เมษายน เปนชวงเทศกาลสงกรานต อันเปนประเพณีขึ้นปใหมแบบไทยที่สืบทอดมายาวนาน 

แตจากพฤติกรรมการเลนสงกรานตในชวงหลังๆ ของคนบางกลุมโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุนที่มุงความสนุกสนานสะใจ
จนมักกอใหเกิดอันตรายตามมา การใชอุปกรณเลนสงกรานตที่เขาขายรุนแรง การดื่มสุรา หรือการฉวยโอกาสลวนลามทาง
เพศ ทําใหหลายฝายเรียกรองใหมีการรณรงคเลนสงกรานตอยางมีสติเพ่ือธํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
เอาไว ศูนยวจัิยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “เทศกาล
สงกรานตในมุมมองของวัยรุน”  โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนอายุ 12-20 ปในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จํานวน 
1,144 คน เม่ือวันที่ 2-9 เมษายน 2550 สรุปผลไดดังน้ี 
  

1. สิ่งทีว่ัยรุนนึกถึงมากที่สดุเมื่อพูดถึงเทศกาลสงกรานต  
- การเลนสาดน้ํา..........................................................................รอยละ   59.1 
- การรดน้ําขอพรจากผูใหญ.............................................................รอยละ  14.2 
- การทําบุญตกับาตร/ สรงน้ําพระ ...................................................รอยละ  14.1 
- การพบปะสงัสรรคในหมูญาติ.........................................................รอยละ   8.2 
- การประกวดเทพีสงกรานต.............................................................รอยละ  3.4 
- อ่ืน ๆ ไดแก การไดหยุดเรียน และการเดินทางทองเที่ยว.................รอยละ  1.0 
 

2.   ความตั้งใจที่จะออกไปเลนสงกรานตในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี 
- ไป ................รอยละ  70.3 
- ไมไป  ...........รอยละ  29.7 

 
สถานที่ที่คาดวาจะไปเลนสงกรานต ไดแก 
 - บานตัวเอง/บานเพื่อน/บานญาติ..................รอยละ  27.6 
 - ตามจุดที่มีการจัดงาน เชน ถนนขาวสาร..........รอยละ  18.1 

- ขับรถตระเวนไปตามทองถนน.........................รอยละ  15.5 
- วัด..................................................................รอยละ   3.4  

 - สถานบันเทงิ..................................................รอยละ    2.7 
 - ที่อ่ืนๆ อาทิ ชายทะเล โรงเรียน.......................รอยละ   3.0 
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3. สําหรับอุปกรณที่จะใชการเลนสงกรานตน้ัน จากการสอบถามพบวามีวยัรุนถึงรอยละ 67.4 ระบุวาจะใช
อุปกรณที่เขาขายรุนแรงและอาจกอใหเกิดอันตรายได โดยอุปกรณที่วัยรุนระบุวาจะใชในการเลนสงกรานตปน้ี 
ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

- ปนฉีดนํ้าแรงดันสูง / กระบอกสูบน้าํ..............รอยละ  37.6 
- แปงสี............................................................... รอยละ  32.8 
- นํ้าแข็ง..............................................................รอยละ  21.6 
- ถุงใสนํ้า / ลูกโปงใสนํ้า.......................................รอยละ  11.8 

 
4. ความเห็นของวัยรุนตอการเลนสงกรานตแบบถูกเน้ือตองตัวกัน  เชน การทาแปงบนใบหนาหรือลําตัว 
 

- เห็นวาทําได  ไมใชเร่ืองเสียหาย และเปนเรื่องธรรมดาของเทศกาลสงกรานต......รอยละ  62.9 
  เม่ือพิจารณาจากเพศพบวา -วัยรุนเพศชายเห็นวาทําได/ไมใชเรื่องเสียหาย.........รอยละ 71.3 
                                    - วัยรุนเพศหญิงเห็นวาทาํได/ ไมใชเรื่องเสียหาย......รอยละ 55.8   
- เห็นวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม ไมควรทาํ เพราะเปนการไมใหเกียรติผูหญิง 
  ขัดตอวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอาจกอใหเกิดปญหาทะเลาะววิาทตามมา............รอยละ  37.1 

 
5.   เมื่อสอบถามถึงประสบการณที่เคยถูกฉวยโอกาสลวนลามจากการเลนสงกรานต พบวา  
 
 - มีวัยรุนที่เคยถูกฉวยโอกาสลวนลามจากการเลนสงกรานต........................รอยละ   17.3 
       (ในจํานวนนี้เปนเพศชายรอยละ 5.6   และเพศหญิงรอยละ 11.7) 
 
 - มีวัยรุนที่ไมเคยถูกฉวยโอกาสลวนลามจากการเลนสงกรานต....................รอยละ  77.7 

 
6. ปญหาที่วัยรุนเห็นวานาเปนหวงและตองการใหมีการแกไขมากที่สุดในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี คือ 
 

- ปญหาอุบัติเหตุทางรถยนต.......................................รอยละ 38.6   
- ปญหาเมาสรุา/ทะเลาะวิวาท…………............…………….รอยละ  16.2 
- ปญหาการกอความไมสงบ/ ลอบวางระเบิด...................รอยละ  15.4 
- ปญหาการลวนลามและลวงเกินทางเพศ.......……...…….รอยละ  14.1 
- ปญหาการเลนสงกรานตแบบรุนแรงเกนิขอบเขต .........รอยละ  12.2 
- ปญหาโจรกรรม...........................................................รอยละ   3.4 
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7. บุคคลในแวดวงการเมืองที่วยัรุนตองการรดนํ้าขอพรมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุชื่อเอง) 
 

- พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี.........................................รอยละ  39.4 
- พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี.........................................รอยละ  17.1 
- พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี......................................รอยละ   8.1 
- นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี................................................รอยละ   6.2 
- พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติ........รอยละ   5.8 
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย.............................รอยละ   3.6  
- นายอภิรักษ โกษะโยธิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร........................รอยละ   3.2 
- อ่ืนๆ อาทิ นายอานันท ปนยารชุน  นายบรรหาร ศิลปอาชา 
  นางปวีณา หงสกุล  พล.ต.จําลอง ศรีเมือง   
  ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ และนายองอาจ คลามไพบูลย ฯลฯ..........รอยละ  17.1 

 
 
 
 

 
------------------------------------- 

      
ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่มีตอ 

เทศกาลสงกรานต 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 30 เขต 
จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน คลองสามวา 
จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก 
บึงกุม ปทุมวนั ประเวศ ปอมปราบ พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง  
สัมพันธวงศ หนองแขม หวยขวาง และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และ
ประชากรเปาหมายอายุ 12 – 20 ป ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 1,144 คน เปนเพศชายรอยละ 46.2 และเพศหญิงรอยละ 53.8 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :        2 - 9 เมษายน 2550 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        12 เมษายน 2550 
 
 

ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 529 46.2 
            หญิง 615 53.8 
อายุ   
            12-14 ป 259 22.6 
            15-17 ป 375 32.8 
            18-20 ป 510 44.6 
การศึกษา   
             กําลังศึกษาอยู 1,007 88.0 
           ไมไดศึกษาแลว 137 12.0 

 


