เรียน บรรณาธิการข่ าวหน้ า 1/ การเมือง / เศรษฐกิจ/ สั งคม
เรื่อง ผลสํ ารวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวม 4 หน้ า)

ผลสํ ารวจเรื่อง “คนกรุงฯ วางแผนทําอะไร ในช่ วงปี ใหม่ ”

คนกรุ งฯ ส่ วนใหญ่ 64% มีแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัด
42.9% ตั้งใจจะอยูส่ งั สรรค์กบั ครอบครัวในวันส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์ วจิ ัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํ ารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุ งฯ วางแผนทํา
อะไร ในช่ วงปี ใหม่ ” โดยเก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่ างประชาชนในพืน้ ทีก่ รุ งเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,181 คน พบว่ า
ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 64.0 มีแผนที่จะไปต่ างจังหวัด ไปท่ องเที่ยว / กลับบ้ านเกิด เยี่ยมญาติ ในช่ วงหยุดยาวปี
ใหม่ ที่จะถึงนี้ รองลงมาร้อยละ 41.7 มีแผนที่จะไปเข้าวัดทําบุญ ร้อยละ 20.8 มีแผนที่จะไปช้อปปิ้ ง กินข้าวตามร้านอาหาร
ห้างสรรพสิ นค้า และร้อยละ 1.9 มีแผนที่จะไปต่างประเทศ ขณะที่ร้อยละ 22.9 ไม่มีแผนที่จะไปไหน จะอยูบ่ า้ น
เมื่อถามว่ า “ตั้งใจจะทํากิจกรรมอะไรในวันส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรับปี ใหม่ ” พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างร้ อยละ 42.9 ตั้งใจจะอยู่
สั งสรรค์ กับครอบครัว พ่ อแม่ ญาติพี่น้อง รองลงมาร้อยละ 21.7 ตั้งใจจะทําบุญไหว้พระเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ร้อยละ 19.1 ตั้งใจ
จะสวดมนต์ขา้ มปี และร้อยละ 7.2 เคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปี ใหม่ 2019 ตามสถานที่ต่างๆ
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคําถาม ดังต่อไปนี้
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1. ข้ อคําถาม “มีแผนทีจ่ ะทําอะไร ในช่ วงหยุดยาวปี ใหม่ ทจี่ ะถึงนี้ (30 ธ.ค. – 2 ม.ค.)”
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)

มีแผนทีจ่ ะไปต่ างจังหวัด ไปท่ องเทีย่ ว / กลับบ้ านเกิด เยีย่ มญาติ
มีแผนที่จะไปเข้าวัดทําบุญ
มีแผนที่จะไปช้อปปิ้ ง กินข้าวตามร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า
มีแผนที่จะไปต่างประเทศ
ไม่มีแผนที่จะไปไหน จะอยูบ่ า้ น

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2. ข้ อคําถาม “ท่ านตั้งใจจะทํากิจกรรมอะไรในวันส่ งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ ”
อยู่สังสรรค์ กบั ครอบครัว พ่ อแม่ ญาติพนี่ ้ อง
ทําบุญไหว้พระเพื่อเป็ นสิ ริมงคล
สวดมนต์ขา้ มปี
เคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปี ใหม่ 2019 ตามสถานที่ต่างๆ
อื่นๆ อาทิเช่น ต้องทํางาน นอนอยูบ่ า้ นเฉยๆ
อยูส่ งั สรรค์กบั คนรัก / เพื่อน

ร้ อยละ 42.9
ร้อยละ 21.7
ร้อยละ 19.1
ร้อยละ 7.2
ร้อยละ 5.2
ร้อยละ 3.9
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64.0
41.7
20.8
1.9
22.9

รายละเอียดการสํ ารวจ
วัตถุประสงค์ การสํ ารวจ
1) เพื่อต้องการทราบแผนที่จะทําในช่วงหยุดยาวปี ใหม่ที่จะถึงนี้ (30 ธ.ค. – 2 ม.ค.)
2) เพื่อต้องการทราบกิจกรรมที่จะทําในวันส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
ประชากรทีส่ นใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่ มตัวอย่างประชาชน ที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 15 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็ นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจกั ร ดินแดง บางกอกน้อย บางกะปิ
บางขุนเทียน บางเขน บางซื่ อ ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ภาษีเจริ ญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์ บูรณะ และปริ มณฑล 3
จัง หวัด ได้แ ก่ ปทุ ม ธานี นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ ด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบหลายขั้น ตอน (Multi-Stage
Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 1,181 คน
ความคลาดเคลือ่ น (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่ นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นาํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล : 11 – 14 ธันวาคม 2561
วันทีเ่ ผยแพร่ ผลสํ ารวจ

: 29 ธันวาคม 2561

ศูนย์ วจิ ัยมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (กรุงเทพโพลล์ ) โทร. 02-350-3500 ต่ อ 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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ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
จํานวน

ร้ อยละ

รวม

587
594
1,181

49.7
50.3
100.0

รวม

278
256
224
231
192
1,181

23.4
21.7
19.0
19.6
16.3
100.0

697
403
81
1,181

59.0
34.1
6.9
100.0

164
342
346
59
13
162
68
27
1,181

13.9
29.0
29.3
5.0
1.1
13.7
5.8
2.2
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่ วนตัว
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
ว่างงาน
รวม
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