
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
สงกรานตป 2552 ในมุมมองของประชาชน 

 
   เทศกาลสงกรานตในปน้ีมีวันหยุดติดตอกันถึง 5 วัน คาดวาจะมีประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับ

ภูมิลําเนาและทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ถึงแมในปน้ีจะมีขาวเกี่ยวกับการออกมาตรการเพื่อปองกันและลดจํานวน
อุบัติเหตุบนทองถนนโดยหนวยงานภาครัฐ แตหลายฝายก็ยังไมแนใจวาจะสามารถลดจํานวนอุบัติเหตุที่สรางความ
สูญเสียใหญหลวงทุกปลงได ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
เรื่อง “สงกรานตป 2552 ในมุมมองของประชาชน” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป จากทุกสาขา
อาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 982 คน เปนเพศชายรอยละ 50 และเพศหญิงรอยละ 50 เม่ือวันที่ 7-8 
เมษายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

  
1. เร่ืองที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุดในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี คือ  
  

- อุบัติเหตุบนทองถนน     รอยละ 37.4 
    - การจราจรติดขัด     รอยละ 21.4 
  - สถานการณความขัดแยงทางการเมือง   รอยละ 14.8 
  - ปญหาการเงิน และคาใชจาย    รอยละ 11.5 
  - การเลนสงกรานตดวยความรุนแรง   รอยละ 9.3 
  - ปญหาโจรผูราย ปลน จ้ี     รอยละ 3.2 
  - อ่ืนๆ อาทิ ปญหาคนเมาสุรา    รอยละ 2.4 
            และสภาพดินฟาอากาศ เปนตน 
 
    
2. ความคิดเห็นตอจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนที่คาดวาจะเกิดข้ึนในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ีเมื่อ

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา  
 

  - เชื่อวาจํานวนอุบัติเหตุจะเพิ่มข้ึน   รอยละ 43.6 
  - เชื่อวาจํานวนอุบัติเหตุจะลดลง    รอยละ 39.1 
  - เชื่อวาจํานวนอุบัติเหตุจะเทาเดิม   รอยละ 17.3 
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3. ความมั่นใจตอมาตรการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลสงกรานตของหนวยงาน

ภาครัฐ 
 
  - มั่นใจวาจะชวยลดอุบัติเหตุได   รอยละ 50.8 
 
  - ไมม่ันใจวาจะชวยลดอุบัติเหตุได   รอยละ 49.2  
 
4.  ความเชื่อมั่นตอมาตรการเพิ่มดานตรวจในชวงเทศกาลสงกรานตโดยใหเจาหนาที่ตํารวจ
ดําเนินการกับผูฝาฝนอยางเขมงวดจริงจัง 

 
- เชื่อวาจะสามารถชวยลดอุบัติเหตุได   รอยละ 77.4 
- ไมเชื่อวาจะสามารถชวยลดอุบัติเหตุได   รอยละ 22.6 
  

5. วิธีการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
  - ไมด่ืมสุราขณะขับรถ     รอยละ 67.4 
  - ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด   รอยละ 48.8 
  - ไมน่ัง หรือ ซอนทายรถที่คนขับเมาสุรา   รอยละ 30.5 
  - หลีกเลี่ยงการเดินทางในชวงการจราจรหนาแนน  รอยละ 24.4 
  - อ่ืนๆ อาทิ ไมประมาท ไมออกจากบาน   รอยละ 3.4     
            ไมสาดน้ําใสรถที่กําลังแลน เปนตน  
 
6. พฤติกรรมที่ประชาชนเห็นวานารังเกียจที่สุดและไมควรใหเกิดข้ึนในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี คือ  
 
  - การฉวยโอกาสลวนลามทางเพศ   รอยละ 30.6 
  - การเมาสุราแลวขับรถ     รอยละ 21.6 
  - การแตงตัวโป / การเตนยั่วยวน    รอยละ 21.1 
  - การเมาสุราแลวอาละวาด กอความรําคาญ  รอยละ 17.1  
  - การเลนสงกรานตดวยความรุนแรง   รอยละ 9.1  
    - อ่ืนๆ อาทิ การปดถนน เปนตน    รอยละ 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นตอไปน้ี 
1. เรื่องที่วิตกกังวลมากที่สุดในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี 
2. ตัวเลขจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
3. ความมั่นใจในมาตรการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ีของหนวยงานภาครัฐ 
4. มาตรการเพิ่มดานตรวจในวันสงกรานตจะชวยลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตไดหรือไม 
5. วิธีปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
6. พฤติกรรมที่นารังเกียจมากที่สุดและไมควรใหเกิดขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานตปน้ี  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชน  อายุ  18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ  ที่อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขต
ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวน 27 เขต ไดแก เขตคลองสาน คลองสามวา จตุจักร ดุสิต ตลิ่งชัน ธนบุรี 
บางกอกนอย บางกะป บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ประเวศ พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ ยานนาวา 
ราชเทวี วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สัมพันธวงศ สายไหม หนองจอก หลักสี่ และหวยขวาง จากนั้นจึงสุมถนน 
และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 982 คน เปนเพศชายรอยละ 50 และ
เพศหญิงรอยละ 50 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7- 8 เมษายน 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  10 เมษายน 2552 
 
 
 
 
 
 



 4
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 491 50.0 
            หญิง 491 50.0 

รวม 982 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 304 31.0 
            26 ป – 35 ป 244 24.8 
            36 ป – 45 ป 224 22.8 
            46 ปขึ้นไป 210 21.4 

รวม 982 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 498 50.7 
            ปริญญาตรี 437 44.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 47 4.8 

รวม 982 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 100 10.2 
            พนักงานบริษัทเอกชน 260 26.5 
            คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 228 23.2 
            รับจางทั่วไป 124 12.6 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 95 9.7 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 175 17.8 

รวม 982 100.00 
แผนการเดินทางในชวงเทศกาลสงกรานต   
             มีแผนจะเดินทาง 495 50.4 
                ไมมีแผนจะเดินทาง 487 49.6 

รวม 982 100.00 
 

 


