
 
 
 
 
 
 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเร่ือง ลอยกระทงของ
คนกรุงยุค 2009 พบสวนใหญระบุหลังลอยกระทงแลวจะกลับบานนอนไมไปเที่ยวสงัสรรคตอ 
โดยตั้งงบประมาณซื้อกระทงในปนี้ไวใบละไมเกิน 50 บาท เนนทําจากวัสดุที่ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม พรอมฝากถึงสิ่งที่ไมอยากใหเกิดขึ้นในคืนวันลอยกระทงคือการเมาสุราแลวสราง
ปญหา เชน อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท (โปรดพิจารณารายละเอียดตอไปน้ี) 
  

1. ความตัง้ใจไปรวมงานประเพณลีอยกระทงในปน้ี พบวา 
 

- ไป       รอยละ 64.0 
โดยใหเหตุผลวา   เปนประเพณีของไทยที่ 1 ป มีครั้งเดียว และเคยไปลอยทุกป   
เปนกิจกรรมรวมกันของครอบครัว และไดรับความสนกุสนานเพลิดเพลิน 
 

- ไมไป        รอยละ 36.0 
   โดยใหเหตุผลวา   ไมวาง รถติด ไมชอบคนเยอะ และเปนหวงบาน  
      

2. กระทงท ี่จะใชลอยในปน้ี มาจาก (ถามเฉพาะผูที่ระบวุาจะไปลอยกระทง) 
 

- ซื้อจากรานที่นํามาวางขาย  รอยละ  70.7 
    โดยกําหนดงบประมาณในการซื้อกระทงไวที่ใบละ 

  - ไมเกิน 50 บาท  รอยละ 49.0 
  - 51 – 100 บาท  รอยละ 18.9 
  - 101 – 150 บาท  รอยละ 1.6 
  - มากกวา 150 บาท  รอยละ 1.2 
 
- ประดิษฐเอง     รอยละ 29.3 

 
3. ปจจัยสําคัญอันดับแรกในการเลือกกระทงที่จะใชลอยในปน้ี คือ 
 

- วัสดุที่ใชทํากระทงตองไมทําลายสิ่งแวดลอม  รอยละ 58.1 
- ราคาถูก     รอยละ 28.6 
- ความสวยงาม               รอยละ 9.9 
- ขนาดของกระทง    รอยละ 1.5 
- อ่ืนๆ อาทิ ไมมีกฎเกณฑตายตวั แลวแตสะดวก รอยละ 1.9 
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4. กิจกรรมที่คาดวาจะทําหลังจากลอยกระทงเสร็จแลว คือ 
 

- กลับบานนอน     รอยละ  59.3 
- สังสรรคกับเพ่ือนฝูง     รอยละ  14.3 
- ไปกินอาหารรอบดึก     รอยละ  11.8 
- ไปเที่ยวกบัแฟน     รอยละ  5.2 
- ไปเที่ยวสถานบันเทิง     รอยละ  1.5 
- อ่ืนๆ อาทิ ไปเที่ยวกับครอบครัว ชมมหรสพรื่นเริง รอยละ  7.9  
 

5. สิ่งที่ไมอยากพบเห็น หรือ ไมอยากใหเกิดข้ึนมากที่สุดในคืนวันลอยกระทงปน้ี คือ 
 

 - การเมาสุราแลวสรางปญหา เชน อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท เปนตน        รอยละ 44.1 
- การยกพวกตีกันของวัยรุน          รอยละ 18.4 

 - การจุดประทัด พลุและดอกไมไฟ     รอยละ 13.8 
- การฉกชิงวิ่งราว ลวงกระเปา โจรกรรม     รอยละ 7.7 

 - การใชกระทงที่ทําจากวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชน โฟม   รอยละ 5.3 
- การทิ้งขยะไมเปนที่เปนทาง สรางความสกปรกเลอะเทอะ  รอยละ 4.7 

 - การจัดงานรื่นเริงที่ไมเหมาะสมในวัด     รอยละ 2.1 
 - อ่ืนๆ อาทิ วัยรุนทําตัวไมเหมาะสม เด็กวายน้ําเก็บกระทง เปนตน  รอยละ 3.9 

 
6. พรที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะอธิษฐานขอจากพระแมคงคาในคืนวนัลอยกระทงป ีน้ี (5 อันดับแรก) 

                   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  
 

 - ใหตนเองและครอบครวัมีความสุข    รอยละ 23.2 
 - ใหประเทศไทยมีความสงบสุข คนไทยเลิกทะเลาะกัน  รอยละ 13.7 
 - ขอขมาพระแมคงคา      รอยละ 10.9 
 - ใหตนเองและครอบครวัมีรางกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย รอยละ 10.6 
 - ขอใหรํ่ารวย มีโชคมีลาภ     รอยละ 7.5 

    
 

 
 
 
 
 

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

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร เพ่ือสะทอนถึงพฤติกรรมในการเขารวม

กิจกรรมในวันลอยกระทง ตลอดจนมุมมองในดานตางๆ ที่ เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทง ในยุค 2009 ทั้งน้ี
เพ่ือเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

      การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง 
จํานวน 29 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลอง
สามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุงครุ บางกอกนอย บางเขน บางขุนเทียน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา 
บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทว ีราษฎรบูรณะ 
สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หนองแขม และหลักสี่ จากนั้นสุมถนนและประชากรเปาหมายอายุ 18 
ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,149  คน เปนเพศชาย รอยละ 49.0 และเพศหญิง รอยละ 51.0 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ±3 % ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  27 – 29 ตลุาคม 2552 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  1 พฤศจิกายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 563 49.0 
            หญิง 586 51.0 

รวม 1,149 100.00 
อายุ   
            18-25 ป 326 28.4 
            26-35 ป 312 27.2 
            36-45 ป 260 22.6 
            46 ปขึ้นไป  251 21.8 

รวม 1,149 100.00 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 704 61.3 
            ปริญญาตรี 402 35.0 
            สูงกวาปริญญาตรี 43 3.7 

รวม 1,149 100.00 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  103 9.0 
           พนักงานบริษัทเอกชน 332 28.9 
           คาขาย  ประกอบอาชีพสวนตวั 304 26.5 
           รับจางทั่วไป 135 11.7 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 74 6.4 
           อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 201 17.5 

รวม 1,149 100.00 
 
 
 

 
 


