
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : คนกรุงกับเทศกาลลอยกระทง 
 

  เน่ืองจากวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 น้ี เปนวันลอยกระทง ซ่ึงถือเปนประเพณีที่ชาวไทยให
ความสําคัญและปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย ทั้งน้ีเพ่ือขอขมาและขอพรจากพระแมคงคา ตลอดจนเพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยในปน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการรณรงค เร่ือง  
“ 1 ครอบครัว 1 กระทง / 1 คู 1 กระทง ” เพ่ือลดปริมาณขยะในแมนํ้าลําคลอง ดังน้ันศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงกับเทศกาลลอยกระทง”   
โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 859 คน เปนเพศชาย
รอยละ 47.3 และเพศหญิงรอยละ 52.7 เม่ือวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลได ดังน้ี 

 
1. ความตัง้ใจไปรวมงานลอยกระทง ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551  

- ไป        รอยละ 50.4 
โดยใหเหตุผลวา   เปนประเพณีที่ 1ป มีครั้งเดียว และเคยไปลอยทุกป ตลอดจนไดไปทํา
กิจกรรมรวมกับครอบครวั และไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

- ไมไป         รอยละ 21.2 
   โดยใหเหตุผลวา   ติดธุระ รถติด ไมชอบคนเยอะ  กลัวพลุ/ประทัด เปนเทศกาลของวัยรุน  
  - ยังไมไดตัดสินใจ รอยละ 28.4 

              
2. ความตัง้ใจปฏิบัติตามโครงการรณรงคเร่ือง “1 ครอบครัว 1 กระทง / 1คู 1 กระทง” ของ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
- จะปฏิบัตติาม   รอยละ 85.6 

เหตุผลที่ปฏิบตัิตามเนื่องจาก   เปนการประหยัดเงิน ชวยลดปริมาณขยะ ลดการใชวัสดุ 
อีกทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธในครอบครัวใหมีความอบอุนใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น 

- จะไมปฏิบัตติาม  รอยละ  14.4 
               เหตุผลที่ไมปฏิบัตติามเนื่องจาก   อยากขอพรคนเดียว เปนความเชื่อของแตละคน  

เปนครอบครวัใหญ และตองการอุดหนุนแมคาขายกระทง 
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3. ชนิดของกระทงที่คนกรงุเทพฯ จะเลือกนําไปลอยในวันลอยกระทง คือ 
- กระทงทีท่ําจากวัสดุธรรมชาต ิ รอยละ  70.0 
- กระทงขนมปง    รอยละ   27.6 
- กระทงที่ทําจากโฟม   รอยละ   0.7 
- อ่ืนๆ      รอยละ   1.7 
 

4. เร่ืองทีว่ิตกกงัวลเกี่ยวกับการไปเที่ยวงานลอยกระทงในปน้ี  จากคะแนนเตม็ 5  พบวา คน
กรุงเทพกงัวลเรื่องการฉกชิงวิง่ราวและถูกลวงกระเปามากที่สดุ    ตามดวยปญหาจากคนดื่ม
สุรา เมา และทะเลาะววิาท   ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

- เร่ืองฉกชงิวิ่งราว/ลวงกระเปา   มีคะแนนเฉลี่ย  3.90   
- เรื่องปญหาจากคนดื่มสุรา/เมา/ทะเลาะวิวาท  มีคะแนนเฉลีย่  3.84 
- เรื่องปริมาณขยะและความลาชาในการเก็บกระทง มีคะแนนเฉลีย่  3.48 
- เรื่องอันตรายและบาดเจ็บจากพลุและดอกไมไฟ  มีคะแนนเฉลีย่  3.38 
- เรื่องอุบัติเหตุทางน้ํา     มีคะแนนเฉลีย่  3.02 
- เรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทาง    มีคะแนนเฉลีย่  2.90 
- เรื่องการเกิดเพลิงไหม     มีคะแนนเฉลีย่  2.90 
 

5. จากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณการเมืองท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน คนกรุงเทพฯ มีความเชื่อม่ันตอการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของเจาหนาท่ีตํารวจในคืนวันลอยกระทง ดังนี้ 
 - เชื่อม่ันมาก    รอยละ  5.7 
 - คอนขางเชื่อมั่น   รอยละ  43.7 
 - ไมคอยเชื่อม่ัน    รอยละ  41.7 
 - ไมเชื่อม่ันเลย    รอยละ  8.9 
 

6. สิ่งที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรจากพระแมคงคาในคืนวันลอยกระทงปน้ี  (เปน
คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) พบวา 
เปนคําอธิษฐานที่ขอพรเพื่อตนเอง    รอยละ   57.1    
ไดแก - ขอใหตนเองและครอบครวัมีความสุข สุขภาพแข็งแรง  รอยละ  25.1 

- ขอขมาพระแมคงคา       รอยละ  14.5 
- ขอใหมีความเจริญกาวหนาในการงาน    รอยละ   5.2 
- ขอใหโชคดี เจอแตสิ่งที่ดี      รอยละ   4.1 
- ขอใหร่ํารวย มีโชคลาภ      รอยละ   4.0 
- ขอใหเรียนเกงๆ ไดคะแนนดี เกรดดี    รอยละ   2.2 
- อ่ืนๆ เชน ขอใหเจอคูครอง  ขอใหสิ่งไมดีลอยไปกับกระทง  รอยละ   2.0 

        ขอใหสมปรารถนาดังที่ตั้งใจไวในทกุเรื่อง ฯลฯ   
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เปนคําอธิษฐานที่ขอพรเพื่อประเทศชาติสวนรวม   รอยละ 36.5  
ไดแก - ขอใหบานเมืองสงบสุข      รอยละ 19.2 
  - ขอใหคนในชาติยตุิความขัดแยง  ใหรักและสามัคคกีัน  รอยละ 8.1 

  - ขอใหเศรษฐกิจดีขึ้น  ราคาสินคาลดลง    รอยละ 2.4 
  - ขอใหมีน้ําสะอาดใชอุดมสมบูรณตลอดไป   รอยละ 1.3 
  - อ่ืน ๆ เชน  ขอใหทุกคนชวยกันรักษาน้าํ ใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น รอยละ 5.5 

                 ขอใหน้ําที่ทวมในจังหวัดตางๆ ลดลง  
ไมอธิษฐานขอพรใดๆ    รอยละ  6.4 

     
 

 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปน้ี 

1. ความตั้งใจในการไปรวมงานลอยกระทง  
2. ความตั้งใจปฏิบัตติามโครงการรณรงคเรื่อง “1 ครอบครัว 1 กระทง / 1คู 1 กระทง” ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3. การเลือกชนิดกระทงที่จะนําไปลอยในวันลอยกระทง 
4. เรื่องที่วิตกกังวลเกีย่วกบัการไปเที่ยวงานลอยกระทงในปนี้   
5. ความเชื่อม่ันในการรักษาความสงบของเจาหนาที่ตํารวจในคืนวันลอยกระทง  
6. สิ่งที่ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรจากพระแมคงคา 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
      การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง 

จํานวน 23 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก พระนคร 
ปอมปราบ ปทุมวัน บางรกั สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท คลองเตย ดินแดง ประเวศ บางเขน 
บึงกุม บางพลัด ราษฎรบูรณะ สวนหลวง ทุงครุ สะพานสูง หลักสี่ ดอนเมือง ลาดกระบัง และตลิ่งชัน จากนั้น
สุมถนนและประชากรเปาหมายอาย ุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 859 คน เปนเพศชาย รอยละ 47.3  
และเพศหญิง รอยละ 52.7 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  8-10 พฤศจิกายน 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  11 พฤศจิกายน 2551 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 406 47.3 
            หญิง 453 52.7 
อายุ   
            18-25 ป 262 30.5 
            26-35 ป 235 27.3 
            36-45 ป 205 23.9 
            46 ปขึ้นไป  157 18.3 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 346 40.3 
            ปริญญาตรี 452 52.6 
            สูงกวาปริญญาตรี 61 7.1 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  57 6.6 
           พนักงานบริษัทเอกชน 248 28.9 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 181 21.1 
           รับจางทั่วไป 103 12.0 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 70 8.1 
           นิสิต/นักศึกษา  169 19.7 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน 31 3.6 

รวม 859 100.0 
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