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  ผลสํารวจเร่ือง  “สงกรานต์ปีไก่ คนกรุงเตรียมการอย่างไร”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “สงกรานต์ปีไก่ คน
กรุงเตรียมการอย่างไร” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จํานวน 1,178 คน พบว่า  คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 
67.5 วางแผนใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ไปกบัค่าทาํบุญไหว้พระมากทีสุ่ด รองลงมาร้อยละ 52.4 ใชจ่้ายไปกบัค่า
เดินทาง/ ค่านํ้ามนัไปท่องเท่ียว / กลบับา้นเกิด และร้อยละ 49.8 ใชจ่้ายไปกบัค่าอาหาร กินเล้ียงสงัสรรค ์

 

 ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่าในช่วงวนัหยุดเทศกาลสงกรานต์ทีจ่ะถึงนี ้การใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 คดิว่าน่าจะใช้จ่ายพอๆ กบัปีทีผ่่านมา ขณะท่ีร้อยละ 26.5 คิดวา่น่าจะนอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา และร้อยละ 
22.4 คิดวา่น่าจะสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา  
 
 ส่วนเร่ืองทีก่งัวลหากต้องเดนิทางออกต่างจังหวดัในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.4 กงัวลเร่ือง
อุบัติเหตุบนท้องถนน รองลงมาร้อยละ 34.1 กงัวลเร่ืองการจราจรติดขดั และร้อยละ 13.4 กงัวลเร่ืองคนเมาแลว้ขบั 
 
 เม่ือถามว่าการใช้ ม.44 ควบคุมวนัิยจราจร จะส่งผลให้ระมัดระวงัและปฏิบัตติามกฎจราจรเพยีงใด ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.8 จะระมัดระวงัและปฏิบัติตามกฎจราจรค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 22.2 จะ
ระมดัระวงัและปฏิบติัตามกฎจราจรค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  
 

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ  (รวม 4 หน้า) 

คนกรุง 77.8% ช้ี ม.44 ควบคุมวนัิยจราจร จะทาํให้คนระมัดระวงัและปฏบัิตติามกฎจราจรมากถึงมากทีสุ่ด 
47.4% กลวัเร่ืองอุบัติเหตุ หากต้องเดนิทางไปต่างจังหวดั 

67.5% วางแผนใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ปีไก่ไปกบัการทาํบุญไหว้พระ 
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1. การวางแผนใช้จ่ายกบักจิกรรมใด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ค่าทาํบุญไหว้พระ ร้อยละ 67.5 
ค่าเดินทาง/ ค่านํ้ ามนัไปท่องเท่ียว / กลบับา้นเกิด ร้อยละ 52.4 
ค่าอาหาร กินเล้ียงสงัสรรค ์ ร้อยละ 49.8 
ค่าของขวญั / ใหเ้งิน ผูสู้งอาย ุ ร้อยละ 37.5 
ค่าเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล ์  ร้อยละ 20.0 
ค่าท่ีพกัต่างจงัหวดั  ร้อยละ 10.4 
ค่าอุปกรณ์เล่นนํ้าสงกรานต ์ ร้อยละ 9.2 
อ่ืนๆ เช่น ไม่มีแผนใชจ่้าย อยูบ่า้นเฉยๆ ตอ้งทาํงาน ร้อยละ 1.3 

 
2. ขอ้คาํถาม “ในช่วงวนัหยุดเทศกาลสงกรานต์ทีจ่ะถึงนี ้การใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา” 

 
น่าจะสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา  ร้อยละ 22.4 
น่าจะพอๆ กบัปีทีผ่่านมา  ร้อยละ 51.1 
น่าจะนอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 26.5 

 
3. เร่ืองทีก่งัวลหากต้องเดินทางออกต่างจังหวดัในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

 

อุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 47.4 
การจราจรติดขดั ร้อยละ 34.1 
คนเมาแลว้ขบั      ร้อยละ 13.4 
ระบบขนส่งสาธารณะ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน ร้อยละ 2.7 
ระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ปลอดภยั ร้อยละ 2.4 

 
4. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการใช้ ม.44 ควบคุมวนัิยจราจร จะส่งผลให้ระมัดระวงัและปฏิบัติกฎจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาก

น้อยเพยีงใด ” 
 

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 60.4 และมากทีสุ่ดร้อยละ 17.4) 

ร้อยละ 77.8 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 16.6 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 5.6) 

ร้อยละ 22.2 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อตอ้งการทราบถึงการวางแผนใชจ่้ายกบักิจกรรมใด ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
2. เพื่อตอ้งการทราบวา่ในช่วงวนัหยดุเทศกาลสงกรานตท่ี์จะถึงน้ี การใชจ่้ายจะเป็นอยา่งไรเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
3. เพื่อตอ้งการทราบถึงเร่ืองท่ีกงัวลหากตอ้งเดินทางออกต่างจงัหวดัในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
4. เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการใช ้ม.44 ควบคุมวินัยจราจร จะส่งผลให้ระมดัระวงัและทาํตามกฎจราจรในช่วง

เทศกาลสงกรานต ์มากนอ้ยเพียงใด 
 

ระเบียบวธีิการสํารวจ 
 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 20 เขต 

จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย  จตุจกัร ดอนเมือง ดินแดง  ดุสิต  ทวีวฒันา     
บางเขน บางซ่ือ บางนา บางรัก ปทุมวนั ประเวศ  พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สายไหม และ
หลกัส่ี ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) จากนั้นใชว้ธีิเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบ
ตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,178 คน เป็นชายร้อยละ 50.3 และหญิง ร้อยละ 49.7 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 
 

     วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :   9 เมษายน 2560 
  

ศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 593 50.3 
            หญิง 585 49.7 

รวม 1,178 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 270 22.9 
            31 ปี – 40 ปี 238 20.2 
            41 ปี – 50 ปี 233 19.8 
            51 ปี - 60 ปี 240 20.4 
 61 ปี ข้ึนไป 197 16.7 

รวม 1,178 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 783 66.5 
            ปริญญาตรี 336 28.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 59 5.0 
                                 รวม 1,178 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 114 9.7 
 ลูกจา้งเอกชน     336 28.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    418 35.6 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   39 3.3 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   6 0.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 158 13.4 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   90 7.6 
 วา่งงาน 17 1.4 

รวม 1,178 100.0 
 


