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ผลสํารวจเร่ือง  “คนกรุงเทพฯ กับเทศกาลปใหมหลังน้ําลด” 
 

คนกรุงเกือบคร่ึงใชงบประมาณจัดงานปใหมนอยลง และจะนบัถอยหลังปใหมที่บานตัวเอง  
  
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ อายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 
1,188 คน พบวา ประชาชนชน รอยละ 68.1 รูสึกเฉยๆ กับเทศกาลปใหมที่จะมาถึงในอีกไมก่ีวัน (โดยใหเหตุผล
วา เหมือนเดิมทุกๆ ป ไมมีอะไรนาตื่นเตน เศรษฐกิจไมคอยดี และปน้ีนํ้าทวม) ขณะที่รอยละ 23.5 รูสึกตื่นเตน ยินดี 
และ รอยละ 8.4 รูสึกแย โดยกิจกรรมที่ตั้งใจวาจะทําในวันหยุดยาวชวงเทศกาลปใหม 2555 คือ ทําบุญ ตัก
บาตร ฟงเทศน ฟงธรรม รอยละ 26.6 รองลงมาคือ จัดกิจกรรมอยูที่บาน รอยละ 25.5 และเดินทางกลับภูมิลําเนา
ของตนเอง รอยละ 17.4 มีเพียงรอยละ 11.1 ที่ระบุวาจะไปทองเที่ยวตางจังหวัด 
  

ทั้งน้ีคนกรุงเทพฯ รอยละ 47.3 ระบุวา สถานการณนํ้าทวมที่เกิดข้ึนสงผลกระทบตอกิจกรรมที่ตั้งใจวา
จะทําในชวงปใหม (โดยระบุวา ทําใหตองทํากิจกรรมที่ใชงบประมาณนอยลง ทําใหตองยกเลิกหรืองดกิจกรรมชวงป
ใหม และทําใหตองเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยว เปนตน) ในขณะที่ รอยละ 52.7 ระบุวาไมสงผลกระทบ  

 

สําหรับงบประมาณคาใชจายในชวงเทศกาลปใหมที่จะถึงน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวพบวารอยละ 
47.0 ใชนอยกวา ประหยัดกวาปที่แลว รองลงมารอยละ 35.8 ใชพอๆ กับปที่แลว และรอยละ 17.2 ใชมากกวาปที่
แลว โดยระบุวาสถานที่ที่ตั้งใจจะไปนับถอยหลังเขาสูปใหม 2555 มากที่สุดคือ ที่บานตัวเองและบานญาติใน
กรุงเทพ ฯ รอยละ 55.1 รองลงมาคือบานที่ตางจังหวัด รอยละ 16.1 และเซ็ลทรัลเวิลด รอยละ 5.4 

 

สวนเร่ืองที่เปนหวงและกังวลมากที่สุดในปหนาสําหรับประเทศไทย คือ เรื่องความแตกแยก ความ
วุนวายทางการเมือง รอยละ 36.8 รองลงมาคือ เรื่องเศรษฐกิจ การคา การลงทุน รอยละ 31.3 และเรื่องภัยธรรมชาติ 
นํ้าทวม ภัยแลง รอยละ 19.5 

 

สวนพรปใหมที่อยากขอใหตัวเองมากที่สุดในปใหมน้ีคือ ขอใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเจ็บไมไข
รอยละ 33.9 รองลงมาคือ ขอใหมีชีวิตที่มีความสุข รอยละ 13.6  และขอใหรํ่ารวยเงินทอง รอยละ 11.1 

 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. เมื่อถามถึงความรูสึกที่มีตอเทศกาลปใหมที่จะมาถึงน้ี พบวา 
 

  - รูสึกตื่นเตน ยินดี   รอยละ 23.5 
   (โดยใหเหตุผลวา จะไดเจออะไรใหมๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดีใจที่เปลี่ยน พ.ศ.ใหม เปนตน) 
  - รูสึกเฉยๆ    รอยละ 68.1 
   (โดยใหเหตุผลวาเหมือนเดิมทุกๆ ป ไมมีอะไรนาต่ืนเตน  เศรษฐกิจไมคอยดี และปนี้น้ําทวม เปนตน) 
  - รูสึกแย   รอยละ  8.4 
   (โดยใหเหตุผลวา ที่ทํางานไมหยุด ไมไดเที่ยวตามที่ต้ังใจไว ตองซอมบานหลังน้ําทวม เปนตน) 
 
2. กิจกรรมที่ตั้งใจจะทําในวันหยุดยาวชวงเทศกาลปใหมน้ี คือ  
 

  - ทําบุญ ตักบาตร ฟงเทศน ฟงธรรม     รอยละ 26.6 
- จัดกิจกรรมที่บาน       รอยละ 25.5 
- กลับภูมิลําเนาของตนเอง      รอยละ 17.4 
- เลี้ยงฉลองเทศกาลปใหม / เคาทดาวนอยูในกรุงเทพ ฯ    รอยละ 14.1 
- ไปทองเที่ยวตางจังหวัด      รอยละ 11.1 

  - อ่ืนๆ อาทิ ไปงานการกุศลตางๆ ขายของชวงเทศกาลปใหม ฯลฯ  รอยละ 5.3   
  

 

3. เมื่อถามถึงสถานการณนํ้าทวมที่เกิดข้ึนวาสงผลกระทบตอกิจกรรมที่ตั้งใจวาจะทําในชวงปใหมหรือไม  พบวา 
  

- ไมสงผลกระทบ    รอยละ 52.7 
-  สงผลกระทบ     รอยละ 47.3 
 โดยระบุวา 

ทําใหตองทํากิจกรรมที่ใชงบประมาณนอยลง  รอยละ 26.7 
  ทําใหตองยกเลิก /งด กิจกรรมชวงปใหม   รอยละ 11.8 

ทําใหตองเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยว    รอยละ 4.5 
  อื่นๆ อาทิ ทําใหไมไดหยุดปใหม การเดินทางลําบาก ฯลฯ รอยละ 4.3 

 
4. เมื่อถามถึงงบประมาณคาใชจายในชวงเทศกาลปใหมที่จะถึงน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
 

  - ใชนอย / ประหยัดกวาปที่แลว รอยละ 47.0 
- ใชพอๆ กับปที่แลว   รอยละ 35.8 
- ใชมากกวาปที่แลว   รอยละ 17.2 
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5. สถานที่ที่ตั้งใจจะไปนับถอยหลังเขาสูปใหม 2555 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  

 - บานตัวเอง และบานญาติในกรุงเทพ ฯ    รอยละ 55.1 
 - บานที่ตางจังหวัด       รอยละ 16.1 
 - เซ็ลทรัลเวิลด        รอยละ 5.4 
 - จังหวัดทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน  รอยละ 3.8 
 - สวดมนตขามคืนตามวัดตางๆ      รอยละ 3.4 
     
6. ความเห็นตอเรื่องที่เปนหวงและกังวลมากที่สุดในปหนา สําหรับประเทศไทย คือ 
 

 - เร่ืองความแตกแยก / ความวุนวายทางการเมือง   รอยละ 36.8 
 - เรื่องเศรษฐกิจ การคา การลงทุน     รอยละ 31.3 
 - เรื่องภัยธรรมชาติ นํ้าทวม ภัยแลง     รอยละ 19.5 
 - เรื่องปญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด    รอยละ 10.2  
 - เรื่องโรคระบาด       รอยละ 2.2 
 
7. พรปใหมที่อยากขอใหตัวเองมากที่สุดในปใหมน้ี 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  

- ขอใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเจ็บ ไมไข   รอยละ 33.9 
- ขอใหมีชีวิตที่มีความสุข     รอยละ 13.6 
- ขอใหรํ่ารวยเงินทอง      รอยละ 11.1 
- ขอใหคนในครอบครัว ปลอดภัย และมีความสุข   รอยละ 5.3 
- ขอใหทํามาคาขึ้น คาขายดี     รอยละ 4.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเทศปใหมหลังน้ําลด ในเร่ืองอารมณ
ความรูสึก กิจกรรมตางๆ ที่ตั้งใจจะทําในชวงเทศกาลปใหม ตลอดจนเรื่องที่เปนหวง กังวลในปหนา และพรที่อยาก
ขอใหตัวเอง เปนตน เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และ
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก 
จํานวนทั้งสิ้น 30 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน 
บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ   มีนบุรี 
ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร และหนองจอก จากนั้นจึงสุมถนน และประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,188 คน เปนเพศชายรอยละ 49.7 และเพศหญิง
รอยละ 50.3 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  9 - 12 ธันวาคม 2554 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   21 ธันวาคม 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 591 49.7 
                       หญิง 597 50.3 

รวม 1,188 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 295 24.8 
                      26 - 35 ป 323 27.2 
                      36 - 45 ป 286 24.1 
                      46 ปขึ้นไป 284 23.9 

รวม 1,188 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 820 69.0 
 ปริญญาตรี 334 28.1 
 สูงกวาปริญญาตร ี 34 2.9 

รวม 1,188 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 114 9.6 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 337 28.4 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 333 28.0 
     รับจางทั่วไป 182 15.3 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 100 8.4 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 122 10.3 

รวม 1,188 100.0 
 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 


