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  ผลสํารวจเร่ือง  “คนกรุงกบัการเล่นนํา้สงกรานต์ปีระกา”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คนกรุงกบัการเล่น
นํา้สงกรานต์ปีระกา” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จํานวน 1,178 คน พบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 
76.2 เห็นว่าบรรยากาศการเล่นนํา้สงกรานต์ในปีนีจ้ะไม่ค่อยคกึคกัเม่ือเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ขณะท่ีร้อยละ 21.1 เห็นวา่จะคึกคกั
พอๆกบัปีท่ีผา่นมา มีเพียงร้อยละ2.7 ท่ีเห็นวา่จะคึกคกัมากกวา่ปีท่ีผา่นมา 
 

 เม่ือถามว่าอยากให้ภาครัฐรณรงค์ให้สงกรานต์ปีนีเ้ป็นแบบไหน ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.6 อยากให้เป็นแบบการสร้าง
บรรยากาศ เล่นนํา้ สาดนํา้ แบบสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณไีทยโบราณ รองลงมาร้อยละ 26.5 อยากให้เป็นแบบการทาํบุญตัก
บาตร สรงนํา้พระ เพือ่ความสิริมงคลมากขึน้ ส่วนร้อยละ 25.6 อยากใหเ้ป็นแบบการใชเ้วลาวนัหยดุกบัครอบครัว ท่องเท่ียวกบั
ครอบครัว เน่ืองในวนัครอบครัว และร้อยละ 18.3 อยากใหเ้ป็นแบบการรดนํ้าดาํหวัผูสู้งอาย ุ เน่ืองในวนัผูสู้งอาย ุ
 

 สําหรับเร่ืองทีอ่ยากให้เจ้าหน้าทีรั่ฐใช้มาตรการดูแลตรวจจับอย่างจริงจังมากทีสุ่ด เพือ่ไม่ให้เกดิขึน้ในการเล่นนํา้
สงกรานต์ทุกพืน้ทีค่อื การเล่นนํา้รุนแรง ทะเลาะววิาท (ร้อยละ77.4) รองลงมาคือ การควบคุมการขายแอลกอฮอลใ์นพื้นท่ี
เล่นนํ้า (ร้อยละ 63.4) และการแต่งตวัโป๊ อนาจาร (ร้อยละ 59.2) 
 

 ส่วนสถานทีท่ีนึ่กถึง หากอยากไปเล่นนํา้สงกรานต์พบว่า อนัดับแรกคอื คูเมือง จ.เชียงใหม่ (ร้อยละ 36.9) รองลงมา
คือ พทัยา / บางแสน จ. ชลบุรี (ร้อยละ 22.9) ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 17.5) และถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 
(ร้อยละ 12.5)  
 

 ด้านคนดงั นักการเมือง ดารานักแสดง ศิลปินนักร้อง ทีอ่ยากเล่นนํา้สงกรานต์ด้วยมากทีสุ่ด ฝ่ายชายคอื พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 38.2) รองลงมาคือ อิศรา กิจนิตยชี์ว ์หรือ ทอม Room 39 (ร้อยละ 6.1) และณเดชน์ คูกิมิยะ 
(ร้อยละ 4.9)  ส่วนฝ่ายหญงิคอื พชัราภา ไชยเช้ือ (ร้อยละ 7.5) รองลงมาคือ ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร (ร้อยละ 5.5) และอุรัสยา เส
ปอร์บนัด ์หรือ ญาญ่า (ร้อยละ 4.8) 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ  (รวม 5 หน้า) 

คนกรุงอยากเล่นนํา้กบัคนดงัฝ่ายชายเทคะแนนให้ บ๊ิกตู่   ทอม (room 39)  และณเดชน์ 
ส่วนฝ่ายหญงิเทคะแนนให้ อั้ม พชัราภา ยิง่ลกัษณ์ และญาญ่า 

76.2% ช้ีบรรยากาศการเล่นนํา้จะไม่คกึคกั  โดยอยากหนีไปเล่นทีคู่เมืองเชียงใหม่มากทีสุ่ด 
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1. บรรยากาศการเล่นนํา้สงกรานต์ปีนีจ้ะเป็นอย่างไร เม่ือเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
 

ไม่ค่อยคกึคกัเม่ือเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  ร้อยละ 76.2 
คึกคกัพอๆกบัปีท่ีผา่นมา  ร้อยละ 21.1 
คึกคกัมากกวา่ปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 2.7 

 
2. ขอ้คาํถาม “อยากให้ภาครัฐรณรงค์ให้สงกรานต์ปีนีเ้ป็นแบบไหน” 

 
การสร้างบรรยากาศ เล่นนํา้ สาดนํา้ แบบสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณไีทยโบราณ      ร้อยละ 29.6 
การทาํบุญตกับาตร สรงนํ้าพระ เพื่อความสิริมงคลมากข้ึน     ร้อยละ 26.5 
การใชเ้วลาวนัหยดุกบัครอบครัว ท่องเท่ียวกบัครอบครัว เน่ืองในวนัครอบครัว ร้อยละ 25.6 
การรดนํ้าดาํหวัผูสู้งอาย ุ เน่ืองในวนัผูสู้งอาย ุ ร้อยละ 18.3 

 
3. เร่ืองทีอ่ยากให้เจ้าหน้าทีรั่ฐใช้มาตรการดูแลตรวจจับอย่างจริงจัง เพือ่ไม่ให้เกดิขึน้ในการเล่นนํา้สงกรานต์ทุกพืน้ที ่
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

การเล่นนํา้รุนแรง ทะเลาะววิาท   ร้อยละ 77.4 
การควบคุมการขายแอลกอฮอลใ์นพื้นท่ีเล่นนํ้า ร้อยละ 63.4 
การแต่งตวัโป๊ อนาจาร ร้อยละ 59.2 
การลวนลาม แตะ๊อัง๋  ร้อยละ 51.9 
การเตน้ย ัว่ยวน ร้อยละ 39.4 

 
4. สถานทีท่ีนึ่กถึง หากอยากไปเล่นนํา้สงกรานต์  
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

คูเมือง จ.เชียงใหม่ ร้อยละ 36.9 
พทัยา / บางแสน จ.ชลบุรี ร้อยละ 22.9 
ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 17.5 
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 12.5 
หาดป่าตอง จ.ภูเกต็  ร้อยละ 12.3 
ถนนขา้วเหนียว จ.ขอนแก่น ร้อยละ 10.9 
พระประแดง สมุทรปราการ  ร้อยละ 7.9 
RCA กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 5.2 
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5. คนดงั นกัการเมือง ดารานกัแสดง ศิลปินนกัร้อง ท่ีอยากเล่นนํ้าสงกรานตด์ว้ยมากท่ีสุดคือ (3 อนัดับแรก) 
    (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง)  
 

ฝ่ายชาย   
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ร้อยละ 38.2 
 อิศรา กิจนิตยชี์ว ์(ทอม Room 39) ร้อยละ 6.1 
 ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 4.9 
ฝ่ายหญงิ   
 พชัราภา ไชยเช้ือ ร้อยละ 7.5 
 ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ร้อยละ 5.5 
 อุรัสยา เสปอร์บนัด ์(ญาญ่า) ร้อยละ 4.8 

 

 
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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รายละเอยีดในการสํารวจ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อตอ้งการทราบถึงบรรยากาศการเล่นนํ้าสงกรานตปี์น้ีจะเป็นอยา่งไร เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
2. เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อส่ิงท่ีอยากใหภ้าครัฐรณรงคใ์หส้งกรานตใ์นปีน้ีเป็นแบบไหน 
3. เพื่อตอ้งการทราบถึงเร่ืองท่ีอยากให้เจา้หนา้ท่ีรัฐใชม้าตรการดูแลตรวจจบัอย่างจริงจงั เพื่อไม่ให้เกิดข้ึนในการ

เล่นนํ้าสงกรานตทุ์กพื้นท่ี 
4. เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อสถานท่ีท่ีอยากไปเล่นนํ้าสงกรานตแ์ละคนดงัท่ีอยากไปเล่นนํ้าสงกรานตด์ว้ย  

 
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) และคาํถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) จากนั้น
คณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 
 

     วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :   11 เมษายน 2560 
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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 
  


