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  ผลสํารวจเร่ือง  “นับถอยหลงัสู่ปีใหม่ 2018 ของคนกรุง” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “นับถอยหลงัสู่ปี

ใหม่ 2018 ของคนกรุง” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจํานวนทั้งส้ิน 1,147  คน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 59.4 ตั้งใจว่าจะไม่ไป countdown ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ 2018 ขณะท่ีร้อยละ 40.6 ตั้งใจวา่จะไป 

 
สําหรับสถานทีท่ีอ่ยากไป countdown ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ 2018 มากทีสุ่ด อนัดับแรกคอื อยากไปสวดมนต์ข้ามปีที่

วดัตามวถีิพุทธ (ร้อยละ 34.5) รองลงมาอยากไปลานประตูท่าแพ เชียงใหม่ (ร้อยละ 17.2) เซ็นทรัล เวลิด ์กทม. (ร้อยละ 13.6) 
ภูเกต็ (ร้อยละ 11.1) และหวัหิน ประจวบฯ (ร้อยละ11.0) 
 
 เม่ือถามว่าคนดังทีอ่ยาก countdown ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ 2018  ด้วยพบว่า อนัดบัแรกคอื อาทวิราห์ คงมาลยั หรือ ตูน 
บอดีส้แลม (ร้อยละ 36.9) รองลงมาคือ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา (ร้อยละ 13.0) และอั้มพชัราภา ไชยเช้ือ (ร้อยละ 6.4) 
 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

คนกรุง 40.6% ตั้งใจจะไปcountdown ปีใหม่ 2018 

ส่วนใหญ่อยากไปสวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัตามวถิพีทุธ 

อยาก countdown กบัตูน บอดีส้แลมมากทีสุ่ด รองลงมาคอื บิ๊กตู่ และอั้ม พชัราภา 

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



 

 

 

2

1. ความตั้งใจจะไป countdown ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ 2018 
 

ตั้งใจวา่จะไป  ร้อยละ 40.6 
ตั้งใจว่าจะไม่ไป  ร้อยละ 59.4 

 
 
2. สถานทีท่ีอ่ยากไป countdown ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ 2018 มากทีสุ่ด (5 อนัดบัแรก) 
   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

สวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัตามวถีิพุทธ ร้อยละ 34.5 
ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่  ร้อยละ 17.2 
เซ็นทรัล เวิลด ์กทม. ร้อยละ 13.6 
ภูเกต็   ร้อยละ 11.1 
หวัหิน ประจวบฯ  ร้อยละ 11.0 

 
3. คนดงัทีอ่ยาก countdown ร่วมฉลองขึน้ปีใหม่ 2018  (5 อนัดับแรก) 
   (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
  

อาทวิราห์ คงมาลยั (ตูน บอดีส้แลม) ร้อยละ 36.9 
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  ร้อยละ 13.0 
พชัราภา ไชยเช้ือ (อั้ม) ร้อยละ 6.4 
ศุกลวฒัน์ คณารศ (เวยีร์) ร้อยละ 2.9 
อุรัสยา เสปอร์บนัด ์(ญาญ่า) ร้อยละ 2.9 

 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อตอ้งการทราบถึงความตั้งใจจะไป countdown ปีใหม่ 2018 และสถานท่ีท่ีอยากไป 
2) เพื่อสะทอ้นถึงคนดงัท่ีอยากร่วม countdown ฉลองข้ึนปีใหม่ 2018 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

    การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 23
เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  คลองเตย  จตุจกัร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง      
ตล่ิงชัน บางกะปิ  บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางนา บึงกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ พระโขนง  พระนคร มีนบุรี ยานนาวา          
วงัทองหลาง สายไหม หนองแขม หลกัส่ี และห้วยขวาง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
จากนั้นใชว้ิธีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,147 คน เป็นชายร้อยละ 50.1และหญิง
ร้อยละ 49.9 

 
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

 
 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ย
ขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 
 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  14 – 18 ธนัวาคม 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  30 ธนัวาคม 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 575 50.1 
            หญิง 572 49.9 

รวม 1,147 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 271 23.6 
            31 ปี - 40 ปี 232 20.2 
            41 ปี - 50 ปี 227 19.8 
            51 ปี - 60 ปี 222 19.4 
 61 ปี ข้ึนไป 195 17.0 

รวม 1,147 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 731 63.7 
            ปริญญาตรี 360 31.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 56 4.9 
                                 รวม 1,147 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 124 10.8 
 ลูกจา้งเอกชน     343 29.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั 355 31.0 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   46 4.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 18 1.6 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 162 14.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   74 6.5 
 วา่งงาน 25 2.1 

รวม 1,147 100.0 
 

 


