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คนกรงุเทพฯ 84.2% เหน็ด้วยกบัการรณรงคใ์ห้เล่นน้ําสงกรานตอ์ย่างประหยดั  
โดยตัง้ใจจะเปล่ียนไปใช้วิธีประพรม และลดจาํนวนวนัท่ีจะเล่นน้ําสงกรานตแ์ทน  

แต่ 54.6% กงัวลว่าการลดเวลาเล่นสงกรานตอ์าจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว  
75.6% คิดว่าการเล่นน้ําสงกรานตป์ลอดแอลกอฮอลเ์ป็นไปได้ยากท่ีสดุ จากนโยบาย 5 ป. 

 
ผลสาํรวจเร่ือง  “คนกรงุกบัเทศกาลสงกรานตท่์ามกลางวิกฤตภยัแล้ง”  

 กรุงเทพโพลล ์ โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ เปิดเผยผลสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน เรื่อง “คน
กรงุกบัเทศกาลสงกรานต ์ท่ามกลางวิกฤตภยัแล้ง” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนในกรุงเทพฯ จาํนวน 1,219 คน 
พบวา่ 
 ประชนชนร้อยละ 45.4 ระบุว่ากิจกรรมท่ีตัง้ใจจะทาํในวนัสงกรานต์ปีน้ีคือ ไปทาํบุญสรงน้ําพระ
ตามวดัต่างๆ รองลงมารอ้ยละ 38.7 ระบุวา่ จะรดน้ําดาํหวัผูใ้หญ่ และรอ้ยละ 31.8 ระบุวา่ จะพกัผอ่นอยูท่ีบ่า้น  
 

 ทัง้น้ี ความเหน็ต่อการรณรงคใ์ห้เล่นน้ําอย่างประหยดัในช่วงสงกรานตเ์พ่ือเป็นการช่วยลดปัญหา
ภยัแล้งของรฐับาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.2 ระบวุ่าเหน็ด้วย ขณะทีร่อ้ยละ 15.8 ระบุวา่ไมเ่หน็ดว้ย  
 

 สาํหรบัความเหน็ต่อการลดจาํนวนวนัเล่นน้ําสงกรานต์ว่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว
สงกรานต์ของไทยในปีน้ีนัน้ ร้อยละ 54.6 ระบุว่า น่าจะกระทบต่อบรรยากาศในการท่องเท่ียว ขณะทีร่อ้ย
ละ 45.4 ระบุวา่ ไมน่่าจะกระทบต่อบรรยากาศการทอ่งเทีย่ว 
 

  เม่ือถามว่าจากภาวะภยัแล้งในปีน้ีจะเป็นโอกาสให้การเล่นน้ําสงกรานต์รปูแบบประเพณีเก่าแก่ท่ี
สวยงามให้หวนคืนกลบัมาได้หรือไม่ ร้อยละ 52.5 คิดว่าได้ รองลงมารอ้ยละ 26.4 คดิว่าไม่ได้ และรอ้ยละ 
21.1 ไมแ่น่ใจ 
 

 สาํหรบัความตัง้ใจของประชาชนในการเล่นสงกรานต์ช่วงภยัแล้งในปีน้ี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
82.7 ตัง้ใจจะเล่นน้ําสงกรานตอ์ย่างประหยดัในปีน้ี ดว้ยการเล่นสงกรานตด์ว้ยวธิ ีประพรม (รอ้ยละ 31.3) จะลด
จาํนวนวนัในการเล่นน้ําสงกรานต ์(รอ้ยละ 21.3) และจะงดการเล่นน้ําสงกรานต์ในปีน้ี (รอ้ยละ 17.5) ขณะทีร่อ้ยละ 
17.3 ระบุวา่จะเล่นน้ําสงกรานตต์ามปกต ิ
  

 เม่ือถามถึงเรื่องท่ีกงัวลมากท่ีสดุในช่วงเทศกาลสงกรานตปี์น้ี ร้อยละ 66.8 กงัวลเรื่องการเมาสรุา
และการทะเลาะวิวาท รองลงมารอ้ยละ 64.9  กงัวลเรื่องอุบตัเิหตุทางจราจรการเดนิทาง และรอ้ยละ 40.4 กงัวล
เรือ่งการเล่นสงกรานตแ์บบรนุแรงเกนิขอบเขต  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม/เศรษฐกิจ 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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 ส่วนความเหน็การรณรงคส์งกรานต์ 5 ป. ของกรงุเทพมหานคร พบว่า เรื่องท่ีประชาชนเหน็ว่าทาํ
ได้ยากท่ีสดุ คือ “ป. ปลอดแอลกอฮอล”์ (ร้อยละ 75.6)  รองลงมา คอื “ป. ประหยดัน้ํา” (รอ้ยละ 35.6) และ “ป. 
ปลอดโป๊” (รอ้ยละ 33.6) 

 
โดยมีรายระเอียดดงัต่อไปน้ี 

  
  1. กิจกรรมท่ีตัง้ใจจะทาํในวนัสงกรานตปี์น้ี 
 

ไปทาํบญุสรงน้ําพระตามวดัต่างๆ  ร้อยละ  45.4 
รดน้ําดาํหวัผูใ้หญ่    รอ้ยละ  38.7 
พกัผอ่นอยูบ่า้น     รอ้ยละ 31.8 
กลบัเยีย่มญาตทิีบ่า้นเกดิ   รอ้ยละ 28.8  
ไปเทีย่วกบัครอบครวั    รอ้ยละ 26.2  
เล่นน้ํา สงกรานต ์    รอ้ยละ  20.0  
ไปเทีย่วต่างจงัหวดั    รอ้ยละ  14.8       

          ยงัไมม่แีผน     รอ้ยละ  8.0 

 

2. ความเหน็ต่อการรณรงคใ์ห้เล่นน้ําอย่างประหยดัในช่วงสงกรานตเ์พ่ือเป็นการช่วยลดปัญหาภยัแล้งของ
รฐับาล 

 

  เหน็ด้วย     ร้อยละ  84.2 
ไมเ่หน็ดว้ย     รอ้ยละ   15.8 

 
3. การลดจาํนวนวนัเล่นน้ําสงกรานตจ์ะส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเท่ียวสงกรานตข์องไทยในปีน้ี หรือไม่  
 

น่าจะกระทบต่อบรรยากาศในการท่องเท่ียว ร้อยละ  54.6 
ไมน่่าจะกระทบต่อบรรยากาศการทอ่งเทีย่ว รอ้ยละ   45.4 
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4. ภาวะภยัแล้งท่ีเกิดขึน้ในปีน้ี จะเป็นโอกาสให้การเล่นน้ําสงกรานตร์ปูแบบประเพณีเก่าแก่ท่ีสวยงามให้

หวนคืนกลบัมาได้หรือไม่ 
 

คิดว่าได้     ร้อยละ 52.5 
คดิวา่ไมไ่ด ้     รอ้ยละ 26.4   
ไมแ่น่ใจ      รอ้ยละ  21.1 
 

5. การเล่นน้ําสงกรานตข์องประชาชนในช่วงวิกฤตภยัแล้งท่ีเกิดขึน้ในปีน้ี 

  ตัง้ใจจะเล่นน้ําสงกรานตป์กติเหมือนทุกๆ ปีท่ีผา่นมา   รอ้ยละ 17.3 

  ตัง้ใจจะเล่นน้ําสงกรานตอ์ย่างประหยดัในปีน้ี    ร้อยละ 82.7 
   ด้วยการ … 

จะใช้วิธีประพรม    ร้อยละ 31.3 
จะลดจาํนวนวนัในการเล่นน้ําสงกรานต ์  รอ้ยละ 21.3    
จะงดการเล่นน้ําสงกรานตใ์นปีน้ี   รอ้ยละ 17.5 
จะลดขนาดปืนฉีดน้ํา/ขนัน้ํา   รอ้ยละ 12.6 
 

6. เร่ืองท่ีน่ากงัวลมากท่ีสดุในช่วงเทศกาลสงกรานตปี์น้ี 
 

  การเมาสรุาและการทะเลาะวิวาท    ร้อยละ 66.8  
อุบตัเิหตุทางจราจร การเดนิทาง     รอ้ยละ 64.9  

  การเล่นสงกรานตแ์บบรนุแรงเกนิขอบเขต   รอ้ยละ 40.4 
  การแต่งตวัโป๊ เตน้โชวย์ัว่ยวน การทาํอนาจารตามทีส่าธารณะ รอ้ยละ 39.1 
  การแต๊ะอัง๋ การลวนลามและล่วงเกนิทางเพศ       รอ้ยละ 33.8 
  การวางระเบดิสรา้งสถานการณ์     รอ้ยละ 19.9  

       

7.ความเหน็การรณรงคส์งกรานต ์5 ป. ของกรงุเทพมหานคร ข้อท่ีทาํได้ยาก คือ 

ปลอดแอลกอฮอล ์    ร้อยละ 75.6  
ประหยดัน้ํา      รอ้ยละ 35.6 
ปลอดโป๊     รอ้ยละ 33.6 
ปลอดแป้ง      รอ้ยละ 20.5 
ปลอดปืน     รอ้ยละ 16.7  
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของผูอ้ยูอ่าศยัในกรงุเทพมหานคร เกีย่วกบักจิกรรมทีจ่ะทาํในวนัสงกรานต ์การ
รณรงคก์ารเลน่น้ําสงกรานตอ์ยา่งประหยดัของภาครฐั ตลอดจนพฤตกิรรมการเล่นน้ําสงกรานตใ์นชว่งภยัแลง้ในปีน้ี  
ทัง้น้ีเพือ่สะทอ้นมมุมองของความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
 
ระเบียบวิธีการสาํรวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นเขตการปกครอง
ชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน ไดแ้ก่ คลองเตย เขตคลองสาน เขตจตุจกัร ดนิแดง ตลิง่ชนั บางกอกน้อย บางขนุ
เทยีน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลดั บงึกุ่ม ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท พระโขนง ภาษเีจรญิ 
มนีบุร ียานนาวา ราชเทว ีราษฎรบ์รูณะ วงัทองหลาง สวนหลวง สมัพนัธวงศ ์สาทร สายไหม และหว้ยขวาง ได้
กลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,219 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ  50.4 และเพศหญงิรอ้ยละ 49.6 

  
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใช้การสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู    : 25 - 29 มนีาคม 2559 

 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :  7 เมษายน 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 614 50.4 
            หญงิ 605 49.6 

รวม 1,219 100.0 
อาย ุ   
 18 - 30  ปี 302 24.8 
 31 - 40  ปี 254 20.9 
 41 - 50  ปี 244 20.0 
 51 – 60 ปี 237 19.5 
          61 ปีขึน้ไป 182 14.8 

รวม 1,219 100.0 
การศึกษาปัจจบุนั   
 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 783 64.3 
 ปรญิญาตร ี  377 31.0 
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 59 4.7 

รวม 1,219 100.0 
อาชีพ   
      ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 112 9.2 
      พนกังาน / ลกูจา้ง บรษิทัเอกชน 403 33.1 
      คา้ขาย / ประกอบอาชพีสว่นตวั 385 31.6 
 เจา้ของกจิการ 37 3.0 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 13 1.1 
      พอ่บา้น แมบ่า้น เกษยีณอาย ุ 162 13.3 
          นกัเรยีน/นกัศกึษา 80 6.6 
 อื่นๆ อาท ิอาชพีอสิระ วา่งงาน เป็นตน้ 27 2.1 

รวม 1,219 100.0 
 

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 


