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  ผลส ำรวจเร่ือง  “ขอพรสงกรำนต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยำกได้อะไร” 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชน เร่ือง “ขอพรสงกรำนต์ปี

ใหม่ไทย คนไทยอยำกได้อะไร”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศพบว่ำ พรที่ประชำชนอยำกขอมำก
ที่สุดในวันสงกรำนต์ ปีใหม่ไทยคือ ขอให้เศรษฐกิจดี ท ำมำหำกินคล่อง มีกินมีใช้ คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมาคือ ขอให้
ผลิตวคัซีนรักษาเช้ือ covid-19 ไดโ้ดยเร็วคิดเป็นร้อยละ 57.2 ขอให้เช้ือ covid-19 หายไปจากโลกน้ีคิดเป็นร้อยละ 55.4 
ขอใหป้ระเทศมีความมัน่คง ปลอดภยัคิดเป็นร้อยละ 46.6 และขอใหค้นในประเทศรักและสามคัคีกนั คิดเป็นร้อยละ 46.5 

  
 ส ำหรับเร่ืองทีอ่ยำกให้ค ำมั่นสัญญำในช่วงสถำนกำรณ์ covid-19  พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 บอกจะอยู่บ้ำน-หยุด
เช้ือ-เพ่ือชำติ รองลงมาร้อยละ 45.7 บอกจะดูแลตวัเอง -ลา้งมือ- กินร้อน –ชอ้นก ู ร้อยละ 45.5 บอกจะเช่ือฟังค าสัง่ทางการ –
ประกาศ  พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตติน้ีไปดว้ยกนั และร้อยละ 28.7 บอกจะป้องกนัตนเอง-ป้องกนัคนอ่ืน-ป้องกนัสงัคม 
ดว้ยการใส่หนา้กาก    
 
 ส่วนเร่ืองทีอ่ยำกบอก อยำกท ำ อยำกส่งก ำลงัใจให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทีต่่อสู้กบั covid-19 พบว่ำ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 91.9 อยำกบอกว่ำเรำขอเป็นก ำลงัใจให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกคน  ขอให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกคนปลอดภยั 
รองลงมาร้อยละ 68.8 อยากบอกวา่เราจะไม่เดินทางท่องเท่ียวขา้มจงัหวดั ขา้มประเทศ และร้อยละ 42.4 อยากบอกวา่เราจะ
ร่วมบริจาคเงินสนบัสนุนการจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์เช่น เคร่ืองช่วยหายใจ รวมทั้งชุด PPE 
 

รายละเอียดตามประเดน็ขอ้ค าถามดงัต่อไปน้ี   

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

ขอพรสงกรำนต์ปีใหม่ไทย ประชำชนส่วนใหญ่ 76.1% อยำกให้เศรษฐกจิดี ท ำมำหำกนิคล่อง มีกนิมีใช้  
 

เร่ืองทีอ่ยำกให้ค ำมั่นสัญญำ ส่วนใหญ่ 85.7% อยำกให้ค ำมั่นว่ำจะอยู่บ้ำน-หยุดเช้ือ-เพ่ือชำติในช่วง covid-19  
 

เร่ืองทีอ่ยำกส่งก ำลงัใจ ส่วนใหญ่ 91.9% อยำกขอให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกคนปลอดภัย   
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1. พรที่อยำกขอในวนัสงกรำนต์ ปีใหม่ไทย 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
2. เร่ืองทีอ่ยำกให้ค ำมั่นสัญญำในช่วงสถำนกำรณ์ covid-19   
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอให้เศรษฐกจิดี ท ำมำหำกนิคล่อง มีกนิมใีช้ ร้อยละ 76.1 
ขอใหผ้ลิตวคัซีนรักษาเช้ือ covid-19 ไดโ้ดยเร็ว ร้อยละ 57.2 
ขอใหเ้ช้ือ covid-19 หายไปจากโลกน้ี  ร้อยละ 55.4 
ขอใหป้ระเทศมีความมัน่คง ปลอดภยั ร้อยละ 46.6 
ขอใหค้นในประเทศรักและสามคัคีกนั ร้อยละ 46.5 
ขอใหสุ้ขภาพแขง็แรงไม่เจบ็ไม่ป่วย ร้อยละ 44.4 
ขอใหต้นเองและคนใกลต้วัไม่ติดเช้ือ covid-19 ร้อยละ 41.3 
ขอใหบุ้คลากรทางการแพทยมี์อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเพียงพอในการตรวจไวรัส COVID19 ร้อยละ 34.3 
ขอใหมี้งานท า มีเงินเดือน ไม่ตกงาน  ร้อยละ 24.6 
ขอใหส้ถานการณ์ปกติโดยเร็ว เลิกกกัตวัเร็วๆ ใชชี้วิตไดป้กติเสียที  ร้อยละ 16.9 
ขอใหสิ้นคา้ไม่โก่งราคา ไม่มีการกกัตุน ร้อยละ 11.4 
ขอใหชี้วิตอยูร่อดปลอดภยั ร้อยละ 10.1 
อ่ืนๆ เช่น ขอใหไ้ดเ้งินช่วยเหลือจากรัฐ ขอใหแ้พทยมี์อุปกรณ์เพยีงพอ ร้อยละ 1.8 

จะอยู่บ้ำน-หยุดเช้ือ-เพ่ือชำติ ร้อยละ 85.7 
จะดูแลตวัเอง -ลา้งมือ- กินร้อน -ชอ้นก ู ร้อยละ 45.7 
จะเช่ือฟังค าสัง่ทางการ –ประกาศ  พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตติน้ีไปดว้ยกนั    ร้อยละ 45.5 
จะป้องกนัตนเอง-ป้องกนัคนอ่ืน-ป้องกนัสงัคม ดว้ยการใส่หนา้กาก    ร้อยละ 28.7 
จะรักสามคัคีกนั-ช่วยเหลือ-ใหก้ าลงัใจกนั-ไม่เอาเปรียบ-ไม่กกัตุนสินคา้ ร้อยละ 13.1 
จะท้ิงระยะห่าง – ไม่ชุมนุม – ไม่อยูใ่นท่ีคนพลุกพล่าน ร้อยละ 9.1 
อ่ืนๆ เช่น จะท าหนา้กากอนามยัใชเ้อง ร้อยละ 1.5 
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3. เร่ืองที่อยำกบอก อยำกท ำ อยำกส่งก ำลงัใจอะไรให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทีต่่อสู้กบั covid-19   
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 

 

 
ศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ (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 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรำขอเป็นก ำลงัใจให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกคน  ขอให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกคน
ปลอดภัย 

ร้อยละ 91.9 

เราจะไม่เดินทางท่องเท่ียวขา้มจงัหวดั ขา้มประเทศ ร้อยละ 68.8 
เราจะร่วมบริจาคเงินสนบัสนุนการจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์เช่น เคร่ืองช่วยหายใจ 
รวมทั้งชุด PPE 

ร้อยละ 42.4 

เราจะร่วมบริจาคซ้ือแอลกอฮอล ์เจลลา้งมือใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ร้อยละ 40.7 
เราจะร่วมบริจาคหนา้กากอนามยั / หนา้กาก N95 ท่ีใชใ้นทางการแพทย ์   ร้อยละ 33.4 
เราจะปฏิบติัตามแพทยส์ัง่อยา่งเคร่งครัด-อยูบ่า้น-ท้ิงระยะห่างเม่ือออกไปขา้งนอก ร้อยละ 13.9 
อ่ินๆ เช่น เราขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทยทุ์กคน ร้อยละ 2.3 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วตัถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพื่อสะทอ้นถึงพรท่ีอยากขอในวนัสงกรานต ์ปีใหม่ไทย 
2) เพื่อสะทอ้นเร่ืองท่ีอยากบอก อยากใหค้  ามัน่สญัญาในช่วงสถานการณ์ covid-19  
3) เพื่อสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีอยากบอก อยากท า อยากส่งก าลงัใจอะไรใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์ท่ีต่อสูก้บั 

covid-19 
 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วธีิกำรรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ผา่น social media รูปแบบต่างๆ โดยเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้ าแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนการประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  1-9 เมษายน 2563 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลส ำรวจ      :  12 เมษายน 2563 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 180 35.9 
            หญิง 320 64.1 

รวม 500 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 165 33.2 
            31 ปี - 40 ปี 137 27.4 
            41 ปี - 50 ปี 82 16.4 
            51 ปี - 60 ปี 95 18.9 
 61 ปี ข้ึนไป 21 4.1 

รวม 500 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 165 32.9 
            ปริญญาตรี 265 53.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 70 14.0 
                                 รวม 500 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 51 10.1 
 ลูกจา้งเอกชน     199 40.0 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 65 12.9 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   29 5.8 
 ท างานใหค้รอบครัว 13 2.7 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 29 5.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   86 17.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 28 5.5 

รวม 500 100.0 
 
 
 

 

 


