
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
คนกรุงเทพฯ กับเทศกาลปใหม 2553 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ระบุคนกรุงเทพฯ สวนใหญรูสึกเฉยๆ กับ

เทศกาลปใหม 2553 ที่จะมาถึงโดยสวนใหญเลือกพักผอนอยูกับบานและสังสรรคในหมูญาติมิตร สําหรับ
เรื่องที่เปนหวงมากที่สุดในป 2553 คือหวงเศรษฐกิจไทยไมฟนและความรุนแรงทางการเมือง พรอม
เรียกรองใหรัฐบาลแกปญหาเศรษฐกิจและสรางความสงบในชาติเปนของขวัญปใหม 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดตอไปน้ี 

  
1.  ความรูสึกตอเทศกาลปใหม 2553 ที่กําลังมาถึง  พบวา 

 
- รูสึกตื่นเตน มีความสุขมากกวาชวงเวลาอื่น    รอยละ 35.2   
- รูสึกเฉยๆ ไมมีอะไรพิเศษแตกตางจากชวงเวลาอื่น รอยละ 60.6    
- รูสึกหดหู เปนทุกขมากกวาชวงเวลาอื่น   รอยละ 4.2   
 (โดยใหเหตุผลวา เพราะไมไดกลับบาน ไมไดไปพบปะญาติพี่นอง และการเมืองไมสงบ)  
  

2.  กิจกรรมหลักที่คาดวาจะทําในชวงวันหยุดปใหมน้ี คือ 
 

- เลี้ยงสังสรรคในหมูญาติมิตร เพื่อนฝูง   รอยละ 33.7   
- พักผอนอยูกับบานไมออกไปไหน     รอยละ 25.8  
- ไปเที่ยวตางจังหวัด      รอยละ 19.2 
   (โดยจังหวัดที่มีผูต้ังใจเดินทางไปเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน ชลบุรี ภูเก็ต  
         และสงขลา) 
- เที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล                        รอยละ 10.2    
- ช็อปปง / นําของขวัญไปมอบใหคนรูจัก  รอยละ 7.6   
- อ่ืนๆ เชน ทํางานตามปกติ    รอยละ 3.5 
 

3.  งบประมาณที่คาดวาจะใชในกิจกรรมตางๆ ชวงเทศกาลปใหมน้ี  
 

นอยกวา 1,000 บาท   รอยละ 28.3   
1,000 – 5,000 บาท   รอยละ 46.4   
5,001 – 10,000 บาท   รอยละ 18.1    
มากกวา 10,000 บาท   รอยละ 7.2    
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4. เร่ืองที่เปนหวงกังวลมากที่สุดในป 2553 คือ 
 
       - เศรษฐกิจไทยไมฟน   รอยละ 39.7 
 - ความรุนแรงทางการเมือง  รอยละ 33.8 
 - ปญหาสังคม วัยรุน ยาเสพติด  รอยละ 14.6 
 - ปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษ  รอยละ 6.8  
 - ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน รอยละ 2.7 
 - อ่ืนๆ อาทิ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เปนตน รอยละ 2.4 
 
5. เร่ืองดีๆ ที่ตั้งใจจะเริม่ตนทําในโอกาสปใหม 2553  (5 อันดับแรก) คือ  
        (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
 
 - ขยัน ตั้งใจทํางานมากขึ้น ทํางานใหไดตามเปาหมาย    รอยละ 21.0 
 - ประพฤตตินเปนคนดี ทําประโยชนเพ่ือสังคม          รอยละ 17.2 
 - ประหยัด เก็บออม หารายไดเสริม         รอยละ 12.8 
 - ใหเวลากบัพอแม และคนในครอบครัวมากขึ้น        รอยละ 11.3 
 - ทําบุญ ถือศลี กินเจ ปฏิบตัิธรรม      รอยละ 10.7 
  
6. ของขวัญปใหมที่อยากไดจากเพื่อนฝูงคนรูจักมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ  
          (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
 
 - ความรัก ความคิดถึงกัน  รอยละ 24.4 
 - ความจริงใจ    รอยละ 15.2 
 - ทรัพยสิน เงิน ทอง   รอยละ 8.7 
 - การด และคําอวยพร   รอยละ 8.5 
 - ความมีนํ้าใจใหกัน   รอยละ 5.9 
  
7. ของขวัญปใหมที่อยากไดจากรัฐบาลมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ  
        (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
 
 - แกปญหาเศรษฐกิจใหเห็นผลชัดเจน   รอยละ 30.3 
 - สรางความสงบใหเกิดขึ้นในประเทศไทย  รอยละ 20.3 
 - ขอใหสามัคคี เลิกทะเลาะ เลิกขัดแยงกนั รอยละ 12.6 
 - ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนอยางแทจริง  รอยละ 6.6 
 - ทํางานดวยความซื่อสัตย โปรงใส  รอยละ 5.2 
  

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770,  1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
          การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง 
และชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 31 เขต ไดแก คลองเตย คลองสาน คลองสามวา จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ทุงครุ ธนบุรี 
บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ปอมปราบฯ พระนคร 
พระโขนง ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร สายไหม หนองแขม หลักสี่ และ 
หวยขวาง จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธเีก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้นจํานวน 1,123 คน เปนเพศชายรอยละ 50.1 และเพศหญิงรอยละ 49.9 

       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

  
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11 – 14 ธันวาคม 2552 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    24 ธันวาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
             ชาย 563 50.1 
             หญิง 560 49.9 

รวม 1,123 100.0 
อายุ    
         18-25 ป 316 28.1 
         26-35 ป 291 26.0 
         36-45 ป 261 23.2 
         46 ปขึ้นไป 255 22.7 

รวม 1,123 100.0 
จบการศึกษา   
        ต่ํากวาปริญญาตรี 641 57.1 
        ปริญญาตรี 441 39.2 
        สูงกวาปริญญาตรี 41 3.7 

รวม 1,123 100.0 
อาชีพ   
       ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 112 10.0 
       พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 294 26.1 
       คาขาย / อาชีพสวนตวั 330 29.5 
       รับจางทั่วไป 104 9.2 
       พอบาน / แมบาน/ เกษียณอายุ 92 8.2 
       อ่ืนๆ เชน นักศึกษา วางงาน 191 17.0 

รวม 1,123 100.0 
 


