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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ การเมือง/ สังคม      รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
คนกรุงกับเทศกาลสงกรานต 2557 

 

คนกรุงเทพฯ  61% คาดสงกรานตปนี้จะไมคึกคัก บอกอยากเลนสาดน้ํากับย่ิงลักษณ และ ณเดชน มากท่ีสุด  
ระบุถนนขาวสารนาเลนน้ํามากท่ีสุด แตกวา 60% กังวลอุบัติเหตุการเดินทาง และไมเชื่อมั่นมาตรการลด
อุบัติเหตุและการเสียชีวิต 7 วันอันตราย 
 

เนื่องในวันท่ี 13 - 15 เมษายน ท่ีจะถึงนี้ตรงกับเทศกาลสงกรานต ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
จึงไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงกับเทศกาลสงกรานต 2557” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 ปขึ้น
ไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,184 คนพบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 61.2 คาดวาเทศกาล
สงกรานตปนีจ้ะไมคอยคึกคกัเม่ือเทียบกับปท่ีแลว ขณะที่รอยละ 34.0 คาดวาจะคึกคักพอๆ กับปท่ีแลว มีเพยีงรอยละ 
4.8 ท่ีคาดวาจะคึกคักมากกวาปท่ีแลว 
 

 ดานการวางแผนเดินทางในวันหยุดยาวชวงเทศกาลสงกรานต สวนใหญรอยละ 58.3 บอกวาไมมีแผนท่ีจะ
เดินทาง ขณะท่ีรอยละ 41.7 มีแผนท่ีจะเดินทาง โดยในจํานวนนี้ รอยละ 24.9 จะกลับไปจังหวดับานเกิด / เยี่ยมญาติ และ
รอยละ 14.8 จะไปทองเท่ียวตางจังหวัด ท่ีเหลือรอยละ 2.0 จะไปตางประเทศ 
 

นอกจากนี้เม่ือถามถึงกิจกรรมเทศกาลสงกรานตท่ีคาดวาจะทําแนนอนในปนีพ้บวา รอยละ 44.9 จะทําบุญ /สรง
น้ําพระ เนื่องในวันปใหมไทย รองลงมารอยละ 29.8 จะรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ และรอยละ 18.0 จะเลนสาดน้ํา ขณะท่ี
รอยละ 7.3 จะไมทําอะไรเลย 

 

สวนสถานท่ีท่ีนึกถึงเปนอันดบัแรก เม่ือพูดถึงการเลนน้ําเทศกาลสงกรานตคือ ถนนขาวสาร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (รอยละ 34.0) รองลงมาเปน คูเมือง จังหวดัเชียงใหม (รอยละ 17.2) และถนนสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(รอยละ 16.1) โดยเร่ืองท่ีกังวลมากท่ีสุดในชวงเทศกาลสงกรานตคือ อุบัติเหตุทางจราจร การเดินทาง (รอยละ 60.9) รองลงมา
คือ การเมาสุราและการทะเลาะววิาท (รอยละ 49.5) และการลวนลามและลวงเกนิทางเพศ / การแตะอ๋ัง (รอยละ 39.6) 

 

สําหรับนักการเมืองท่ีอยากไปเลนสาดน้าํสงกรานตดวยมากท่ีสุดอันดับแรกคือ นางสาวยิ่งลักษณ ชนิวัตร  
(รอยละ 32.9) รองลงมาคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (รอยละ 27.1) และนายชูวิทย กมลวิศิษฏ (รอยละ 14.7) สวน
นักแสดง นักรอง ท่ีอยากเลนน้ําสงกรานตดวยมากท่ีสุดคอื ณเดชน คูกมิิยะ (รอยละ 12.5) รองลงมาคือ โปบธนวรรธน 
วรรธนะภูติ (รอยละ 8.7) และพลอย เฌอมาลย บุญยศักดิ ์(รอยละ 8.5) 
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  สุดทายเม่ือถามถึงความเชื่อม่ันตอมาตรการรณรงค 7 วันอันตรายของภาครัฐ จะชวยลดอุบัติเหตแุละการ

เสียชีวิตใหนอยกวาปท่ีผานมาไดหรือไม รอยละ 60.5 ไมเชื่อม่ันวาจะทําได ขณะท่ีรอยละ 39.5 เช่ือม่ันวาจะทําได 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. เทศกาลสงกรานตปนี้จะคึกคักมากนอยเพียงไร เม่ือเทียบกับปท่ีแลว 
 

คึกคักมากกวา     รอยละ 4.8 
คึกคักพอๆกับปท่ีแลว รอยละ 34.0 
ไมคอยคึกคัก รอยละ 61.2 

 

2. การวางแผนเดินทางในวันหยุดยาวชวงเทศกาลสงกรานต 
 

ไมมีแผนท่ีจะเดินทาง รอยละ 58.3
มีแผนท่ีจะเดินทาง 
 โดย  จะกลับไปจังหวัดบานเกิด / เยี่ยมญาติ รอยละ 24.9 
  จะไปทองเท่ียวตางจังหวัด  รอยละ 14.8 
  จะไปตางประเทศ   รอยละ  2.0

รอยละ 41.7

 
3. กิจกรรมเทศกาลสงกรานตท่ีคาดวาจะทําแนนอนในปนี้ 
 

ทําบุญ /สรงนํ้าพระ เนื่องในวันปใหมไทย    รอยละ 44.9
รดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ รอยละ 29.8
เลนสาดน้ํา  รอยละ 18.0 
ไมทําอะไรเลย รอยละ 7.3

 
4. สถานท่ีท่ีนึกถึงเปนอันดบัแรก เม่ือพูดถึงการเลนน้ําเทศกาลสงกรานต (5 อันดับแรก) 
 

ถนนขาวสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 34.0
คูเมือง จังหวัดเชียงใหม รอยละ 17.2 
ถนนสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 16.1
พัทยา / บางแสน จังหวัดชลบุรี รอยละ 10.0
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รอยละ 4.8
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5. เร่ืองท่ีกังวลมากท่ีสุดในชวงเทศกาลสงกรานต 
   (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  

อุบัติเหตุทางจราจร การเดินทาง รอยละ 60.9 
การเมาสุราและการทะเลาะววิาท รอยละ 49.5 
การลวนลามและลวงเกินทางเพศ / การแตะอ๋ัง รอยละ 39.6 
การเลนสงกรานตแบบรุนแรงเกินขอบเขต รอยละ 36.7 
การแสดงออกท่ีไมเหมาะสมขัดตอวัฒนธรรมไทย  
เชน แตงตัวโป การทําอนาจารตามท่ีสาธารณะ เตนโชวยัว่ยวน รอยละ 36.0 

การชุมนุมประทวงท่ีรุนแรงบานปลาย  รอยละ 27.7 
 
6. นักการเมืองท่ีอยากไปเลนสาดน้ําสงกรานตดวยมากท่ีสุด(5 อันดบัแรก) 
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร รอยละ 32.9 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอยละ 27.1
นายชูวิทย กมลวิศิษฏ รอยละ 14.7
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รอยละ 12.2
รองศาสตราจารย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ รอยละ 5.1 

 

7. นักรอง นักแสดง ท่ีอยากเลนสาดน้าํสงกรานตดวยมากที่สุด(5 อันดับแรก) 
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ณเดชน คูกิมิยะ รอยละ 12.5 
ธนวรรธน วรรธนะภูติ (โปบ) รอยละ 8.7
เฌอมาลย บุญยศักดิ์ (พลอย) รอยละ 8.5
พัชราภา ไชยเช้ือ (อ้ัม) รอยละ 8.2 
อุรัสยา เสปอรบันด (ญาญา) รอยละ 7.8 

 

8. ความเชื่อม่ันตอมาตรการรณรงค 7 วันอันตรายของภาครัฐ จะชวยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตใหนอยกวาปท่ีผานมา

ไดหรือไม 

 

ไมเชื่อม่ันวาจะทําได รอยละ 60.5
เช่ือม่ันวาจะทําได รอยละ 39.5
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสะทอนความเห็นท่ีมีตอการวางแผนทองเท่ียว กิจกรรม และเร่ืองท่ีกังวลมากท่ีสุดในชวงเทศกาล

สงกรานต 
2. เพื่อสะทอนถึงความเช่ือม่ันในมาตรการรณรงค 7 วันอันตรายของภาครัฐ วาจะชวยลดอุบัติเหตุและการ

เสียชีวิตใหนอยกวาปท่ีผานมา 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

24 เขต จาก 50 เขต ท้ังเขตช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน คันนายาว จตุจกัร จอมทอง 
ดอนเมือง ดนิแดง ทววีัฒนา ทุงครุ บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ  
พระนคร  ภาษเีจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง และสาทร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-
Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,184 คน เปน
ชายรอยละ 49.4 และหญิงรอยละ 50.6 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน  

ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด (Open Ended) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   28- 31 มีนาคม 2557 
       

        วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   10 เมษายน 2557 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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 



 

 5

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 585 49.4 
 หญิง 599 50.6 

รวม 1,184 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 302 25.5 
 26 – 35 ป 325 27.4 
  36 – 45 ป 282 23.8 
  46 ปข้ึนไป 275 23.3 

รวม 1,184 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 660 55.8 
 ปริญญาตรี 435 36.7 
 สูงกวาปริญญาตรี 89 7.5 

รวม 1,184 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 213 18.0 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 329 27.7 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 234 19.8 
 เจาของกิจการ 48 4.1 
 รับจางท่ัวไป 134 11.3 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 79 6.7 
 นักศึกษา 130 11.0 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 17 1.4 

รวม 1,184 100.0 
 
 


