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 เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม                   รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง “คนไทยกับการเที่ยวงานลอยกระทงป 2556” 
 

ประชาชน 52.2% คาดวา งานลอยกระทงปน้ีนาจะคึกคักนอยกวาปที่แลว  
และ 56.4 % อยากลอยการเมืองไทยไปกับสายน้ํา 

 

 เน่ืองดวยวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เปนวันลอยกระทง ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
จึงไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,354 คน พบวา  
 ประชาชนรอยละ 52.4 ตั้งใจจะออกไปลอยกระทงในปน้ี ขณะที่ รอยละ 47.6 บอกวาไมแนใจ ทั้งน้ี
ประชาชนรอยละ 32.4 อยากไปรวมงานสีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ มากที่สุด  รองลงมา
รอยละ 19.9 อยากไปงานยี่เปง จ.เชียงใหม และรอยละ 11.8 อยากไปงานเผาเทียนเลนไฟ จ.สุโขทัย  
 เมื่อถามถึงบรรยากาศงานลอยกระทงในปน้ีเมื่อเทียบกับปที่แลวประชาชนรอยละ 52.2 คาดวา
นาจะคึกคักนอยกวาปที่แลว ขณะที่รอยละ 23.4 คาดวานาจะคึกคักมากกวาปที่แลว  
 สําหรับในการลอยกระทงปน้ีประชาชนรอยละ 79.5 บอกวาจะเลือกใชกระทงที่ทําจากวัสดุ
ธรรมชาติ ยอยสลายไดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเทาน้ัน รองลงมารอยละ 17.3 เลือกใชกระทงที่หาซื้อได
สะดวก และรอยละ 3.2 เนนกระทงที่มีความสวยงามมากอน 
 สวนเรื่องในสังคมไทยที่อยากใหลอยไปกับกระทงมากที่สุดคือ การเมืองไทย (รอยละ 56.4) 
รองลงมาคือ ความไมสามัคคี และความขัดแยงของคนในชาติ (รอยละ 18.0) และนักการเมืองที่คอรรัปชั่น โกงกิน
(รอยละ 6.0) 
 เรื่องที่ประชาชนจะอธิษฐานขอพรจากพระแมคงคาในวันลอยกระทงปน้ีมากที่สุดคือ ขอใหตนเอง
และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง พบเจอแตสิ่งที่ดีๆ (รอยละ 50.9) รองลงมาคือ ขอใหเศรษฐกิจดี 
รํ่ารวย มีความเปนอยูดีขึ้น (รอยละ 15.4) และ ขอใหการเรียน การทํางานราบรื่นๆ ประสบความสําเร็จ(รอยละ 14.8) 
 ทั้งน้ีนักการเมืองที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงดวยมากที่สุด คือ น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร (รอยละ 
29.2) รองลงมาคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รอยละ 27.1) และนายชูวิทย กมลวิศิษฐ (รอยละ 15.6) 
 สุดทายสาเหตุสําคัญที่อาจจะทําใหเปลี่ยนใจไมออกไปเที่ยวงานลอยกระทงมากที่สุด คือ ไมชอบ
คนเยอะ อึดอัด (รอยละ 21.8) รองลงมาคือ บรรยากาศทางการเมืองที่ไมปลอดภัย(รอยละ 18.2) และ อาจจะไม
วาง/ติดงาน (รอยละ 13.8) 
  

 ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
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1. ความตั้งใจในการออกไปลอยกระทงในปน้ี  
 

- จะออกไปลอยกระทง รอยละ 52.4 
- ไมแนใจ รอยละ 47.6 

 
2. สถานที่ที่ประชาชนนึกถึงและอยากไปชมประเพณีลอยกระทงในปน้ีมากที่สุด คือ 
 

- สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ    รอยละ 32.4 
- งานยี่เปง จ.เชียงใหม รอยละ 19.9 
- เผาเทียนเลนไฟ จ.สุโขทัย                รอยละ 11.8 
- ลอยกระทงตามประทีป ศูนยศิลปาชีพบางไทร จ . อยุธยา   รอยละ 8.5 
- งานลอยกระทงเมืองพัทยา จ. ชลบุรี รอยละ 6.3 
- ลอยกระทงสาย ไหลประทีป จ. ตาก         รอยละ 5.9 
- ลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง จ. สมุทรสงคราม รอยละ 3.8 
- อ่ืนๆ อาท ิวัดแถวบาน สะพานพุทธ ใตสะพานพระราม 8 เปนตน รอยละ 11.4 

 
3. บรรยากาศงานลอยกระทงในปน้ีเมื่อเทียบกับปที่แลว 
 
 
  
 
 

4. ความเห็นตอการเลือกกระทงที่จะใชลอยในปน้ี คือ (ถามเฉพาะผูที่จะออกไปลอยกระทง) 
 

- กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายได  
  และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเทาน้ัน 

รอยละ 79.5 

- กระทงอะไรก็ไดที่หาซื้อไดสะดวก รอยละ 17.3 
- กระทงที่เนนความสวยงามมากอน รอยละ 3.2 

  

5. เร่ืองของสังคมไทย 5 อันดับแรก ที่อยากปลอยใหลอยไปกับกระทง มากที่สุด คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- การเมืองไทย รอยละ 56.4 
- ความไมสามัคคี และความขัดแยงของคนในชาติ รอยละ 18.0 
- นักการเมืองที่คอรรัปชั่น โกงกิน รอยละ 6.0 
- เศรษฐกิจแยๆ ขาวของแพง ความยากจน รอยละ 3.9 

- นาจะคึกคักนอยกวาปที่แลว รอยละ 52.2 
- นาจะคึกคักกวาปที่แลว รอยละ 23.4 
- ไมแนใจ รอยละ 24.4 
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- พ.ร.บ. นิรโทษกรรม รอยละ 3.5 
 
6. เร่ืองที่จะอธิษฐานขอพรจากพระแมคงคา ในวันลอยกระทงปน้ีมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  

- ขอใหตนเองและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เจอแตสิ่งที่ดีๆ รอยละ 50.9 
- ขอใหเศรษฐกิจดี รํ่ารวย มีความเปนอยูดีขึ้น รอยละ 15.4 
- ขอใหการเรียน การทํางานราบรื่นๆ ประสบความสําเร็จ รอยละ 14.8 
- ขอใหการเมืองไทยดีขึ้น คนไทยรักกันบานเมืองจะไดสงบสุข รอยละ 10.5 
- ขอขมาพระแมคงคา และขอใหสิ่งไมดีลอยไปกับแมนํ้า รอยละ 4.6 

 
7. นักการเมืองไทย 10 อันดับแรก ทีค่นไทยอยากไปลอยกระทงในปน้ีดวยมากที่สุด คือ  
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 

- น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รอยละ 29.2 
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอยละ 27.1 
- นายชูวิทย กมลวิศิษฐ รอยละ 15.6 
- พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รอยละ 5.8 
- นายชวน หลีกภัย รอยละ 4.4 
- นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอยละ 3.1 
- ร.ต.อ. เฉลิมอยูบํารุง รอยละ 1.7 
- นางปวีณา หงสกุล รอยละ 1.2 
- นายกรณ จาติกวณิช รอยละ 0.9 
- นายแทนคุณ จิตอิสระ รอยละ 0.9 

 
8. สาเหตุสําคัญที่อาจจะทําใหเปลี่ยนใจไมออกไปเที่ยวงานลอยกระทงมากที่สุด (5 อันดับแรก) 
 

- ไมชอบคนเยอะ อึดอัด รอยละ 21.8 
- บรรยากาศทางการเมืองที่ไมปลอดภัย รอยละ 18.2 
- ไมวาง/ติดงาน รอยละ 13.8 
- กลัววัยรุนตีกัน รอยละ 12.6 
- กลัวโดนพลุ ประทัด รอยละ 10.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับ การเที่ยวงาน
ลอยกระทง ป 2556  ในประเด็นสถานที่ที่อยากไปชมงานลอยกระทงในปน้ี การเลือกใชกระทง เร่ืองในสังคมที่
อยากใหลอยไปกับกระทงและเรื่องที่จะอธิษฐานขอพรจากพระแมคงคา ตลอดจนนักการเมืองที่อยากออกไป
ลอยกระทงดวย รวมถึงเรื่องที่อาจจะทําใหเปลี่ยนใจไมออกไปลอยกระทง  ทั้งนี้เพ่ือสะทอนมุมมองความ
คิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และใชประโยชนตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยวิธีสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,354 คน เปน
เพศชายรอยละ 45.8 และเพศหญิงรอยละ 54.2 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

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

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 7 - 11 พฤศจิกายน 2556 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  14 พฤศจิกายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 620 45.8 
            หญิง 734 54.2 

รวม 1,354 100.0 
อายุ   
 18 - 25  ป 432 31.9 
 26 - 35  ป 354 26.1 
 36 - 45  ป 284 21.0 
 46 ปขึ้นไป 284 21.0 

รวม 1,354 100.0 
การศึกษาปจจุบัน   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 596 44.0 
 ปริญญาตรี  670 49.5 
 สูงกวาปริญญาตรี 88 6.5 

รวม 1,354 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 114 8.4 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 321 23.7 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 282 20.8 
 เจาของกิจการ 104 7.7 
      รับจางทั่วไป 142 10.5 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 73 5.4 
      นักศึกษา 294 21.7 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 24 1.8 

รวม 1,354 100.0 
 
 
 
 

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 


