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  ผลสํารวจเร่ือง  “สงกรานต์แบบไหนคนไทยนิยม 2018” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “สงกรานต์แบบไหน
คนไทยนิยม 2018”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,203  คน พบว่า  

 
เม่ือถามว่าอยากให้สงกรานต์ปีนีเ้ป็นแบบไหน คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 73.8 อยากให้มีการรณรงค์ รดนํา้ดําหัวผู้ใหญ่

ในครอบครัว ผู้สูงอายุ รองลงมาคือ มีประเพณีทาํบุญในแบบชาวพุทธ สรงนํ้ าพระ ประเพณีก่อเจดียท์ราย (ร้อยละ 67.2) และ
มีการจดัสถานท่ีและกิจกรรมแบบไทยโบราณยอ้นยคุ ใส่ชุดไทยร่วมงาน (ร้อยละ 56.5) 

 
ทั้งนีเ้ม่ือถามว่าอยากเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ตามแบบความเป็นไทย โดยการรณรงค์ใส่ชุดไทย ใช้ขันเล่นนํา้ หรือไม่ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 อยากเข้าร่วม ขณะท่ีร้อยละ 22.8 ไม่อยากเขา้ร่วม 
 

ส่วนส่ิงทีไ่ม่อยากเห็นในบรรยากาศการเล่นนํา้สงกรานต์ปีนีพ้บว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.0 ไม่อยากเห็นการแต่งตัวโป๊ 
อนาจาร รองลงมาร้อยละ 86.9 ไม่อยากเห็นคนเมา คนด่ืมสุราเล่นนํ้า ร้อยละ 83.3 ไม่อยากเห็นการลวนลาม แตะ๊อัง๋ และร้อยละ
79.6 ไม่อยากเห็นการเตน้ย ัว่ยวน โป๊อนาจาร 

 
สําหรับสถานทีท่ีท่่านอยากไปเล่นนํา้สงกรานต์พบว่า อนัดับแรกคอื  คูเมือง เชียงใหม่ (ร้อยละ 41.3) รองลงมาคือ  

กรุงเก่า พระนครศรีอยธุยา (ร้อยละ 30.4) ถนนขา้วเหนียว ขอนแก่น (ร้อยละ 16.1) พทัยา / บางแสน ชลบุรี (ร้อยละ 12.1) และ
สงกรานตเ์มษาผา้ขาวมา้ยกสยาม กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 11.8) 

 

 
 

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

ความนิยมคนไทยส่วนใหญ่ 73.8% อยากให้สงกรานต์ปีนีเ้ป็นแบบ รดนํา้ดําหัวผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ในครอบครัว 
77.2 % อยากเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ตามแบบความเป็นไทยนิยม ใส่ชุดไทย ใช้ขนัเล่นนํา้ 

87.0%ไม่อยากเห็นการแต่งตัวโป๊ อนาจาร ในสงกรานต์ปีนี ้
คนดงัฝ่ายชายทีอ่ยากเล่นนํา้ด้วยมากทีสุ่ดคอื ลุงตู่  โป๊บ และตูน    ส่วนฝ่ายหญงิคอื เบลล่า อั้ม  และญาญ่า 

โดยอยากไปเล่นนํา้สงกรานต์ทีคู่เมือง เชียงใหม่ มากทีสุ่ด 
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เม่ือถามว่าคนดัง นักการเมือง นักร้อง นักแสดง ทีอ่ยากเล่นนํา้สงกรานต์ด้วยมากทีสุ่ด ฝ่ายชายพบว่า อนัดับแรกคอื 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 30.8) รองลงมาคือ โป๊บ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ (ร้อยละ 19.3) และตูน อาทิวราห์ คงมาลยั  
(ร้อยละ 4.6) ส่วนฝ่ายหญงิพบว่า อนัดับแรกคอื เบลล่า ราณ ีแคมเปน (ร้อยละ 11.5) รองลงมาคือ อั้ม พชัราภา ไชยเช้ือ  
(ร้อยละ 4.0) และ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บนัด ์(ร้อยละ 2.5) 

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี     

 
1. ข้อคาํถาม “อยากให้สงกรานต์ปีนีเ้ป็นแบบไหน”  (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

มีการรณรงค์ รดนํา้ดําหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว ผู้สูงอายุ ร้อยละ 73.8 
มีประเพณีทาํบุญในแบบชาวพทุธ สรงนํ้าพระ ประเพณีก่อเจดียท์ราย   ร้อยละ 67.2 
มีการจดัสถานท่ีและกิจกรรมแบบไทยโบราณยอ้นยคุ ใส่ชุดไทยร่วมงาน ร้อยละ 56.5 
มีงานสงกรานตแ์บบเฟสติวลัรองรับการท่องเท่ียว ตามจุดสถานท่ีเล่นนํ้าสงกรานต ์ ร้อยละ 32.1 

 
2. ข้อคาํถาม “ท่านอยากเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ตามแบบความเป็นไทยนิยม โดยการรณรงค์ใส่ชุดไทย ใช้ขนัเล่นนํา้ 
หรือไม่”  
    

อยากเข้าร่วม ร้อยละ 77.2 
ไม่อยากเขา้ร่วม ร้อยละ 22.8 

 
3.  ส่ิงทีไ่ม่อยากเห็นในบรรยากาศการเล่นนํา้สงกรานต์ปีนี ้ (ตอบมากกวา่ 1 ขอ้) 
   

การแต่งตัวโป๊ อนาจาร  ร้อยละ 87.0 
คนเมา คนด่ืมสุราเล่นนํ้า  ร้อยละ 86.9 
การลวนลาม แตะ๊อัง๋ ร้อยละ 83.3 
การเตน้ย ัว่ยวน โป๊อนาจาร ร้อยละ 81.9 
การเล่นนํ้ารุนแรง นํ้าสกปรก ร้อยละ 79.6 
การทาํลายภาพลกัษณ์ประเพณีท่ีดีงาม ร้อยละ 75.7 
การไม่ใหเ้กียรติสถานท่ีสาํคญัๆทางพทุธศาสนา  ร้อยละ 74.9 
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4. สถานทีท่ีท่่านอยากไปเล่นนํา้สงกรานต์ (ตอบมากกวา่ 1 ขอ้) 
 

คูเมือง เชียงใหม่ ร้อยละ 41.3 
กรุงเก่า พระนครศรีอยธุยา ร้อยละ 30.4 
ถนนขา้วเหนียว ขอนแก่น ร้อยละ 16.1 
พทัยา / บางแสน ชลบุรี ร้อยละ 12.1 
สงกรานตเ์มษาผา้ขาวมา้ ยกสยาม กรุงเทพมหานคร  ร้อยละ 11.8 
ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.2 
หาดป่าตอง ภูเกต็  ร้อยละ 10.1 
พระประแดง สมุทรปราการ ร้อยละ 9.5 
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 6.5 
RCA กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.7 

 
5. คนดงั นักการเมือง นักร้อง นักแสดง ทีอ่ยากเล่นนํา้สงกรานต์ด้วยมากทีสุ่ด (5 อนัดบัแรก) 
      (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

ฝ่ายชาย   
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 30.8 
 ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ (โป๊บ) ร้อยละ 19.3 
 อาทิวราห์ คงมาลยั (ตูน) ร้อยละ 4.6 
 ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 3.8 
  ไมค ์ภิรมยพ์ร ร้อยละ 2.3 
ฝ่ายหญงิ   
 ราณ ีแคมเปน (เบลล่า) ร้อยละ 11.5 
 พชัราภา ไชยเช้ือ (อั้ม) ร้อยละ 4.0 
 อุรัสยา เสปอร์บนัด ์(ญาญ่า) ร้อยละ 2.5 
 อรทยั ดาบคาํ (ต่าย) ร้อยละ 1.9 
 ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) ร้อยละ 1.2 

 
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) เพื่อสะทอ้นวา่อยากใหส้งกรานตปี์น้ีเป็นแบบไหน 
2) เพื่อสะทอ้นส่ิงท่ีไม่ตอ้งการเห็นในบรรยากาศการเล่นนํ้าสงกรานต ์ 
3) เพื่อสะทอ้นสถานท่ีท่ีอยากไปเล่นนํ้าสงกรานต ์ 
4) เพื่อตอ้งการทราบถึงคนดงั นกัการเมือง นกัร้อง นกัแสดง ท่ีอยากเล่นนํ้าสงกรานตด์ว้ยมากท่ีสุด 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามแบบ
ปลายเปิด (Open - ended Questions) จากนั้นไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึก
ขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  28 – 30 มีนาคม 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  11 เมษายน 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 587 48.8 
            หญิง 616 51.2 

รวม 1,203 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 134 11.1 
            31 ปี - 40 ปี 254 21.1 
            41 ปี - 50 ปี 331 27.6 
            51 ปี - 60 ปี 270 22.4 
 61 ปี ข้ึนไป 214 17.8 

รวม 1,203 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 759 63.1 
            ปริญญาตรี 332 27.6 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 112 9.3 
                                 รวม 1,203 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 173 14.4 
 ลูกจา้งเอกชน     298 24.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 420 34.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   66 5.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 202 16.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   30 2.5 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 14 1.2 

รวม 1,203 100.0 
 

 


