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ผลสาํรวจเรือ่ง  
การเท่ียวงานลอยกระทงของเยาวชนเมืองกรงุ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ได้สํารวจความคิดเห็นของเยาวชน เรื่อง 
“การเท่ียวงานลอยกระทงของเยาวชนเมืองกรุง” โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 15 -25 ปี ใน
กรงุเทพฯ ทีม่แีผนจะไปลอยกระทงในปีน้ีจาํนวน 1,193 คน พบวา่  
 วตัถปุระสงค์ในการลอยกระทงปีน้ีของเยาชนคือ เพ่ือรกัษาประเพณีไทย (ร้อยละ 48.0) 
รองลงมาเพือ่ขอขมาพระแมค่งคาตามความเชื่อ (รอ้ยละ 45.6) และเพือ่สงัสรรคพ์บปะเพือ่นฝงู (รอ้ยละ 27.2) 
 โดยเยาวชนร้อยละ 41.6 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงกบัเพ่ือน/กลุ่มเพ่ือน รองลงมารอ้ยละ 
28.2 จะไปลอยกระทงกบัพอ่/แม/่ญาต ิและรอ้ยละ 24.4 จะไปลอยกระทงกบัแฟน/คนรกั 
 ส่วนสถานท่ีจดังานลอยกระทงในกรงุเทพฯ ท่ีเยาวชนอยากไปมากท่ีสดุคือ กิจกรรมท่ีจดัขึน้
แถวบ้าน/วดัแถวบ้าน (ร้อยละ 31.0) รองลงมาคอื เอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์(รอ้ยละ 25.8) และภูเขา
ทอง (รอ้ยละ 12.3)  
 สาํหรบักระทงท่ีจะใช้ลอย ร้อยละ 71.8 จะเลือกใช้กระทงท่ีทาํจากวสัดธุรรมชาติ ย่อยสลาย
ได้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม รองลงมารอ้ยละ 25.6 เน้นกระทงทีส่ามารถหาซือ้ไดส้ะดวก และรอ้ยละ 2.6 
จะเลอืกกระทงทีเ่น้นความสวยงามมาก่อน  
 ส่วนเร่ืองท่ีอยากให้ภาครฐั/เจ้าหน้าท่ีรฐัสอดส่องดแูลเป็นพิเศษในคืนวนัลอยกระทง คือการ
ก่อการรา้ย/วางระเบดิ (รอ้ยละ 35.1) รองลงมาคอื ควบคุมไม่ใหข้ายเหลา้ในงานลอยกระทง (รอ้ยละ 16.6) 
และควบคุมการขายพลุและดอกไมไ้ฟ (รอ้ยละ 14.7) 
 ในส่วนของการอธิษฐานท่ีจะขอจากพระแม่คงคาให้กบัตวัเองในวนัลอยกระทงปีน้ีมากท่ีสดุ 
คือ  ขอให้ตนเองและคนในครอบครวัมีความสขุ (ร้อยละ 24.6) รองลงมา ขอใหป้ระสบความสาํเรจ็และมี
แต่เรื่องดีๆ เขา้มาในชวีติ (รอ้ยละ 21.3) และขอใหเ้รยีนไดเ้กรดดีๆ  สอบเขา้มหาวทิยาลยัไดต้ามที่ต้องการ 
(รอ้ยละ 18.9) 
 สุดทา้ยเมื่อถามว่า  หากเป็นไปไดอ้ยากลอยกระทงกบันักการเมอืงคนใดมากที่สุด เยาวชนส่วน

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 5 หน้า) 

เยาวชน 68.4% อยากลอยกระทงกบั พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
71.8% จะเลือกใช้กระทงท่ีทาํจากวสัดธุรรมชาติและย่อยสลายได้ 

กิจกรรมงานลอยกระทง แถวบา้น เอเชียทีค และภเูขาทอง เป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีเยาวชนอยากไป 
พร้อมขอให้เจ้าหน้าท่ีดแูลเป็นพิเศษเรื่องการวางระเบิด การงดขายเหล้า ควบคมุการขายพล ุ 
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ใหญ่ ร้อยละ 68.4 ระบุว่า อยากลอยกระทงกบั “พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี” มากท่ีสุด 
รองลงมารอ้ยละ10.8 อยากลอยกระทงกบั “น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร” และร้อยละ 7.6 อยากลอยกระทงกบั 
“นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ” 
  

 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
1. วตัถปุระสงคใ์นการลอยกระทงปีน้ีของเยาวชน 

รกัษาประเพณีไทย ร้อยละ 48.0 

ขอขมาพระแมค่งคาตามความเชื่อ             รอ้ยละ 45.6 

สงัสรรค/์พบปะเพือ่นฝงู    รอ้ยละ 27.2 

ทาํตามเทศกาล  รอ้ยละ 27.1 

เพือ่ความสนุกสนาน รอ้ยละ 21.8 
 

2. คนท่ีจะไปลอยกระทงด้วยในปีน้ี 

เพ่ือน/กลุ่มเพ่ือน ร้อยละ 41.6 

พอ่/แม/่ญาต ิ รอ้ยละ 28.2 

แฟน/คนรกั รอ้ยละ 24.4 

ไปคนเดยีว รอ้ยละ 3.7 

อื่นๆ อาท ิลกู คุณครทูีโ่รงเรยีน ฯลฯ รอ้ยละ 2.1 
 

3. สถานท่ีจดังานลอยกระทงในกรงุเทพฯ ท่ีอยากไปมากท่ีสดุ 

กิจกรรมท่ีจดัขึน้แถวบา้น/วดัแถวบา้น ร้อยละ 31.0 

เอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์                   รอ้ยละ 25.8 

ภเูขาทอง รอ้ยละ 12.3 

สะพานพระราม 8                รอ้ยละ 11.8 

วดัอรณุ    รอ้ยละ 4.4 

สวนลุมพนีิ รอ้ยละ 4.3 

สวนสนัตชิยัปราการ (ถ.พระอาทติย)์ รอ้ยละ 0.8 

อุทยานเบญจสริ ิ รอ้ยละ 0.6 

อื่นๆ อาท ิทา่เรอืต่างๆ สถานศกึษาทีจ่ดังานลอยกระทง ฯลฯ รอ้ยละ 9.0 
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4. ความเหน็ต่อการเลือกกระทงท่ีจะใช้ลอยในปีน้ี 

กระทงท่ีทาํจากวสัดธุรรมชาติ ย่อยสลายได้ 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเท่านัน้ 

ร้อยละ 71.8 

กระทงอะไรกไ็ดท้ีห่าซือ้ไดส้ะดวก  รอ้ยละ 25.6 
กระทงทีเ่น้นความสวยงามมาก่อน  รอ้ยละ 2.6 

 
 

 5. เร่ืองท่ีอยากให้ภาครฐั/เจ้าหน้าท่ีรฐัสอดส่องดแูลเป็นพิเศษในคืนวนัลอยกระทง 

การก่อการร้าย/วางระเบิด ร้อยละ 35.1 

ควบคุมไมใ่หข้ายเหลา้ในงานลอยกระทง    รอ้ยละ 16.6 

ควบคุมการขายพลุและดอกไมไ้ฟ รอ้ยละ 14.7 

ดแูลไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุทางน้ํา รอ้ยละ 12.9 

ดแูลไมใ่หเ้กดิการลวนลามทางเพศ  รอ้ยละ 12.2 

การแสดงออกทีไ่มเ่คารพสถานที ่ รอ้ยละ 6.6 

อื่นๆ อาท ิการทะเลาะววิาท  รอ้ยละ 1.9 

 

6. เร่ืองท่ีจะอธิษฐานขอจากพระแม่คงคาให้กบัตวัเองในวนัลอยกระทงปีน้ีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก  

    (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 

ขอให้ตนเองและคนในครอบครวัมีความสขุ ร้อยละ 24.6 
ขอใหป้ระสบความสาํเรจ็และมแีต่เรือ่งดีๆ เขา้มาในชวีติ รอ้ยละ 21.3 

ขอใหเ้รยีนไดเ้กรดดีๆ  สอบเขา้มหาวทิยาลยัไดต้ามที่
ตอ้งการ 

รอ้ยละ 18.9 

ขอใหม้สีขุภาพแขง็แรง ไมเ่จบ็ไมไ่ข ้ รอ้ยละ 10.7 

ขอใหเ้จรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน รอ้ยละ 7.7 

 

7. นักการเมืองท่ีอยากลอยกระทงด้วยในปีน้ีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ร้อยละ 68.4 

น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร รอ้ยละ 10.8 
นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ รอ้ยละ 7.6 
นายชวูทิย ์กมลวศิษิฎ ์ รอ้ยละ 3.6 
นายทกัษณิ ชนิวตัร รอ้ยละ 3.2 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เน่ืองในวันลอยกระทงเกี่ยวกับ 
วตัถุประสงคท์ีจ่ะไปลอยกระทงในปีน้ี บุคคลและนักการเมอืงทีอ่ยากร่วมลอยกระทงดว้ย สถานทีใ่นกรุงเทพฯ ที่
อยากไปลอยกระทงมากทีส่ดุ และการเลอืกกระทงทีจ่ะใชล้อย รวมถงึเรื่องทีอ่ธษิฐานขอจากพระแมค่งคา และเรื่อง
ที่อยากใหเ้จ้าหน้าที่รฐัช่วยดูแลเป็นพเิศษในคนืวนัลอยกระทง เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเหน็ของเยาวชนให้
ผูใ้หญ่ในสงัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
      การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มจากเขตการ
ปกครองทัง้เขตชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้นอก ได้แก่ เขตคลองสาน จอมทอง ดอนเมอืง ดนิแดง ธนบุร ีบางกะปิ 
บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางบอน ปทุมวนั ประเวศ พญาไท พระนคร มนีบุร ียานนาวา ราชเทว ี
ราษฎร์บูรณะ วงัทองหลาง สวนหลวง สาทร และหนองแขม ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
Stage Sampling) จากนัน้จงึสุ่มประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,193 คน เป็นเพศชาย
รอ้ยละ 49.4 และเพศหญงิรอ้ยละ 50.6      
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

      การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  
 ใชก้ารสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู
เป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถาม
ปลายเปิด (Open Ended) จากนัน้จงึไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลู
และประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  20-22 พฤศจกิายน  2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :   24 พฤศจกิายน 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ    
                       ชาย 589 49.4 
                       หญงิ 604 50.6 

รวม 1,193 100.0 
อาย ุ   
                    15-18 ปี 417 35.0 
  19-22 ปี 421 35.3 
                     23-25 ปี 355 29.7 

รวม 1,193 100.0 
การศึกษา   
  มธัยม/ปวช. 393 32.9 
  ปวส./ปรญิญาตร ี 520 43.6 
  สงูกวา่ปรญิญาตร ี 18 1.6 
  เรยีนจบแลว้ 262 21.9 

รวม 1,193 100.0 
 

                                
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 
 


