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ผลสํารวจเร่ือง “คนกรุงกับประเพณีลอยกระทง ป 2555” 
 

ปญหาการเมืองและนักการเมืองแยๆ เปนสิ่งที่ประชาชนอยากปลอยใหลอยไปกับกระทงมากที่สุด  
 

 เน่ืองดวยวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เปนวันลอยกระทง ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
จึงไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,149 คน พบวา  

 ประชาชนอยากไปเที่ยวงานประเพณียี่เปง จังหวัดเชียงใหมมากที่สุด รอยละ 33.0 รองลงมาคือ สีสัน
แหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทงกรุงเทพฯ รอยละ 28.1 และเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย รอยละ 12.8 ทั้งน้ี
ประชาชนรอยละ 49.5 ระบุวาในปน้ีจะออกไปลอยกระทง ขณะที่รอยละ 22.7 ระบุวาไมไป สวนรอยละ 27.8 ยัง
ไมตัดสินใจ โดยผูที่จะออกไปลอยกระทงในปน้ีระบุวา จะเลือกกระทงที่ทํามาจากใบตอง / กาบกลวย มาก
ที่สุด รอยละ 70.8 รองลงมาคือ กระทงขนมปง รอยละ 23.5 และสวนใหญระบุวาจะใชวิธีซื้อกระทงเพื่อใชลอย 
รอยละ 78.4 มีเพียงรอยละ 21.6 ที่ระบุวาจะประดิษฐเอง  

 สําหรับเรื่องไมดีของสังคมไทยที่ประชาชนอยากปลอยใหลอยไปกับกระทงมากที่สุดคือ ปญหา
การเมืองและนักการเมืองแยๆ รอยละ 29.1 รองลงมาคือ ความขัดแยงทางการเมืองของประชาชน แบงสี การ
ประทวง ม็อบตางๆ รอยละ 24.9 และการทุจริตคอรรัปชั่น โกงกิน รอยละ 11.5 

 สวนเรื่องที่อยากใหผูที่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงระมัดระวังตัวมากที่สุดคือ อันตรายและบาดเจ็บ
จากพลุและดอกไมไฟ รอยละ 28.5 รองลงมาคือ อุบัติเหตุตางๆ จากการเดินทาง รอยละ 22.3 และคนดื่มสุรา เมา 
ทะเลาะวิวาท รอยละ 15.3  

 ศิลปน ดารา นักรอง ที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงดวยในปน้ีมากที่สุด ฝายชาย คือ ณเดช คูกิมิยะ 
รองลงมาคือ เบิรด ธงชัย แมคอินไตย และหมาก ปริญ สุภารัตน ตามลําดับ สวนฝายหญิง คือ อ้ัม พัชราภา ไชย
เชื้อ รองลงมาคือ เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และญาญา อุรัสยา สเปอรบันด ตามลําดับ 

 นักการเมืองที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงดวยในปน้ีมากที่สุดคือ น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี (รอยละ 36.2) รองลงมาคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รอยละ 31.3) และนายชูวิทย กมลวิศิษฎ 
(รอยละ 18.3) ตามลําดับ 

    

 ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
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1. สถานที่ที่ประชาชนนึกถึงและอยากไปชมประเพณีลอยกระทงในปน้ีมากที่สุด คือ 
 

- งานยี่เปง จังหวัดเชียงใหม รอยละ 33.0 
- สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ รอยละ 28.1 
- เผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย        รอยละ 12.8 
- ลอยกระทงตามประทีป ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รอยละ 8.2 
- ลอยกระทงสาย ไหลประทีป จังหวัดตาก         รอยละ 7.4 
- ลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม รอยละ 3.5 
- อ่ืนๆ อาทิ วัดแถวบาน ใตสะพานแขวน เปนตน รอยละ 7.0 

 
2. ความตั้งใจในการออกไปลอยกระทงในปน้ี  
 

- จะออกไปลอยกระทง รอยละ 49.5 
- ไมออกไปลอยกระทง รอยละ 22.7 
- ยังไมตัดสินใจ รอยละ 27.8 

 
3. ความเห็นตอการเลือกวัสดุที่นํามาใชทํากระทงที่จะใชลอยในปน้ี คือ (ถามเฉพาะผูที่จะออกไปลอยกระทง) 
 

- กระทงใบตอง / กาบกลวย รอยละ 70.8 

- กระทงขนมปง รอยละ 23.5 

- กระทงเปลือกขาวโพด รอยละ 1.8 

- กระทงโฟม รอยละ 1.6 
- อ่ืนๆ อาทิ กระทงกระดาษ ดอกบัว เปนตน รอยละ 2.3 

  

4. เมื่อถามวากระทงทีจ่ะใชลอยในปน้ีจะซื้อหรือประดิษฐเอง พบวา (ถามเฉพาะผูที่จะออกไปลอยกระทง) 

- ซื้อ  รอยละ 78.4 
- ประดิษฐเอง รอยละ 21.6 

 
5. เมื่อถามเฉพาะผูที่จะออกไปลอยกระทงวา เรื่องไมดีของสังคมไทยที่อยากปลอยใหลอยไปกับกระทง    

มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ปญหาทางการเมืองและนักการเมืองแยๆ รอยละ 29.1 
- ความขัดแยงทางการเมืองของประชาชน  แบงสี การประทวงของม็อบตางๆ รอยละ 24.9 
- การทุจริตคอรรัปชั่น โกงกิน รอยละ 11.5 
- ยาเสพติด รอยละ 8.8 
- ความเห็นแกตัวของคนในสังคม รอยละ 5.4 
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6. เร่ืองที่อยากใหผูที่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงในปน้ีระมัดระวงัตวัมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
 

- อันตรายและบาดเจ็บจากพลุและดอกไมไฟ รอยละ 28.5 
- อุบัติเหตุตางๆ จากการเดินทาง รอยละ 22.3 
- คนดื่มสุรา / เมา / ทะเลาะวิวาท รอยละ 15.3 
- การฉก / ชิง / วิ่งราว / ลวงกระเปา รอยละ 12.3 
- อุบัติเหตุทางน้ํา ตกน้ํา ตกทา รอยละ 8.4 

 
7. ศิลปน ดารา นักรอง ที่อยากไปลอยกระทงในปน้ีดวยมากทีสุ่ด คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 

ฝายชาย ฝายหญิง 
- ณเดช คูกิมิยะ รอยละ 10.1 - อ้ัม พัชราภา  ไชยเชื้อ รอยละ 8.4 
- เบิรด ธงชัย แมคอินไตย รอยละ  6.0 - เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ รอยละ 7.1 
- หมาก ปริญ สุภารัตน รอยละ  4.3 - ญาญา อุรัสยา สเปอรบันด รอยละ 6.9 

 
 

8. นักการเมืองที่อยากไปลอยกระทงในปน้ีดวยมากที่สุด คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รอยละ 36.2 
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  รอยละ 31.3 
- นายชูวิทย กมลวิศิษฎ รอยละ 18.3 
- นายชวน หลีกภัย รอยละ 3.8 
- ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง รอยละ 2.7 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงป 2555  
ในเร่ืองสถานที่ที่อยากไปชมงานลอยกระทงในปน้ี ความตั้งใจออกไปลอยกระทง การเลือกวัสดุที่ใชทํากระทง 
และเรื่องไมดีในสังคมที่อยากใหลอยไปกับกระทง รวมถึงเรื่องที่ควรระมัดระวังเม่ือออกไปเที่ยวงานลอยกระทง 
ตลอดจนคนในสังคมที่อยากออกไปลอยกระทงดวย  ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให
สังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และใชประโยชนตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีสุม
ประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยสุมจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได
จํานวนทั้งสิ้น 33 เขต ไดแก เขตคลองเตย จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุงครุ บางกะป 
บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง     
พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร สายไหม 
หนองแขม และหลักสี่ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,149 คน เปนเพศชายรอยละ 48.9 และเพศหญิงรอยละ 51.1 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของ 
และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 16 – 22 พฤศจิกายน 2555 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  27 พฤศจิกายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 561 48.9 
            หญิง 588 51.1 

รวม 1,149 100.0 
อายุ   
 18 - 25  ป 376 32.7 
 26 - 35  ป 301 26.2 
 36 - 45  ป 244 21.2 
 46 ปขึ้นไป 228 19.9 

รวม 1,149 100.0 
การศึกษาปจจุบัน   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 488 42.5 
 ปริญญาตรี  600 52.2 
 สูงกวาปริญญาตรี 61 5.3 

รวม 1,149 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 102 8.9 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 291 25.3 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 308 26.9 
      รับจางทั่วไป 116 10.1 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 51 4.4 
      นักศึกษา 259 22.5 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 22 1.9 

รวม 1,149 100.0 
 
 
 
 

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 
 
 
 


