
 

 

 

1 

 

ผลสาํรวจเรื่อง  “เซ่นไหว้ แบบไหน ในตรษุจีนปีฉล”ู 
 

 

เน่ืองด้วยวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ น้ีเป็นวนัตรุษจนีและเป็นวนัที่รฐับาลประกาศให้เป็นวนัหยุดราชการกรณี

พเิศษในปี 2564 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ จงึสํารวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง “เซ่น

ไหว้ แบบไหน ในตรษุจีนปีฉลู” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,212 คน พบว่า 
 

เมือ่ถามผูท้ีไ่หวเ้ทพเจา้ ไหวบ้รพบุรุษ และทาํกจิกรรมต่างๆ ตามประเพณีจนี พบว่าไดม้กีารปรบัรปูแบบ

การทาํกจิกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจนีปีน้ีใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ดงัน้ี  
 

- ในวนัจ่ายส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 ยังคงซ้ือของไหว้ในวันจ่ายตามประเพณีเหมือนทุกปี 

รองลงมารอ้ยละ 29.6 ระบุว่าปรบัเป็นซื้อของไหวเ้ตรยีมไวล้่วงหน้าเพื่อลดความแออดัในวนัจ่าย และรอ้ยละ 5.1 

ระบุว่าสัง่ซือ้ของไหวอ้อนไลน์ 
 

- ในวนัไหว้ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.2 ระบุว่าแยกกนัไหว้ ไม่รวมญาติเหมือนทุกปี รองลงมารอ้ยละ 

28.5 ระบุว่ายงัไหวแ้บบรวมญาตแิละทานอาหารร่วมกนัเหมอืนทุกปี และรอ้ยละ 11.7 ระบุว่าไหวแ้บบรวมญาติ

เหมอืนเดมิ แต่งดทานอาหารร่วมกนั 
 

- ในวนัเท่ียวส่วนใหญ่ร้อยละ 86.0 ระบุว่าปีน้ีงดเท่ียว งดสงัสรรค์ รองลงมารอ้ยละ 9.0 ระบุว่า 

แยกกนัไปไม่รวมญาตท่ิองเทีย่วเหมอืนทุกปี และรอ้ยละ 5.0 ระบุว่า ยงัรวมญาตท่ิองเทีย่วสงัสรรคเ์หมอืนทุกปี  
 

- ในการแจกอัง่เปา พบว่าร้อยละ 49.4  แจกอัง่เป่าด้วยเงินสดใส่ซองเหมือนทุกปี ขณะทีร่อ้ยละ 

41.6 ระบุว่าปีน้ีงดแจกอัง่เปา  

 

เมื่อถามประชาชนทัว่ไปว่าการกําหนดให ้"วนัตรุษจนี" ในปีน้ีเป็นวนัหยุดราชการกรณีพเิศษทําใหม้กีาร

หยุดตดิกนั 3 วนั มแีผนจะไปท่องเที่ยวหรอืไม่อย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.3 ระบุว่า ไม่มีแผนจะไป

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม  5 หน้า) 
 

        

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.2 ระบุว่าในวนัไหว้ตรุษจีนปีน้ีจะใช้วิธีแยกกนัไหว้ไม่รวมญาติ

เหมือนทุกปี เพื่อปรบัให้เหมาะกบัสถานการณ์ ส่วนในวนัเท่ียวส่วนใหญ่ร้อยละ 86.0 ระบุว่าในปีน้ีงด

เท่ียว งดสงัสรรค ์ โดยร้อยละ 41.6 ระบุว่าปีน้ีจะงดแจกอัง่เปา  
 

 ทัง้น้ีกลุ่มประชาชนทัว่ไปร้อยละ 95.3 ระบุว่าในวนัหยุดยาวช่วงตรุษจีนไม่มีแผนจะไปเท่ียว 

เน่ืองจากติดสถานการณ์ COVID-19 และต้องการประหยดัค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ท่ีมีแผนจะไปเท่ียวนัน้ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 64.8 ระบุว่า จะเท่ียวภายในจงัหวดัตวัเอง  
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ท่องเท่ียวโดยให้เหตุผลว่า ติดช่วง COVID-19 จึงไม่อยากเดินทาง ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ ช่วงน้ีต้อง

ประหยดัค่าใชจ่้ายรอ้ยละ 21.3 และ ทีท่าํงานไม่ไดห้ยุด รอ้ยละ 19.2   

 

สาํหรบัการให้"วนัตรุษจีน" เป็นวนัหยุดราชการกรณีพิเศษในปีน้ี ประชาชนร้อยละ 46.0 เหน็ว่า

จะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ปานกลาง รองลงมารอ้ยละ 42.0 เหน็ว่า

ช่วยไดน้้อยถงึน้อยทีสุ่ด และรอ้ยละ 12.0 ระบุว่า ช่วยไดม้ากถงึมากทีสุ่ด 
 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

1. ท่านได้ปรบัรปูแบบการทาํกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลตรษุจีนปีน้ีให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างไร  

    (ถามเฉพาะที ่ไหวแ้ละทาํกจิกรรมต่างๆ ตามประเพณีจนี) 

 

- วนัจ่าย 

ซ้ือของไหว้ในวนัจ่ายตามประเพณีเหมือนทุกปี ร้อยละ 63.5 

ซือ้ของไหวเ้ตรยีมไวล้่วงหน้าเพือ่ลดความแออดั รอ้ยละ 29.6 

สัง่ซือ้ของไหวอ้อนไลน์ รอ้ยละ 5.1 

งดจ่าย/งดไหว ้ รอ้ยละ 1.8 
  

 - วนัไหว้ 

แยกกนัไหว้ ไม่รวมญาติเหมือนทุกปี  ร้อยละ 58.2 

รวมญาตไิหวแ้ละทานอาหารร่วมกนัเหมอืนทุกปี รอ้ยละ 28.5 

รวมญาตไิหวเ้หมอืนเดมิ แต่งดทานอาหารร่วมกนั     รอ้ยละ 11.7 

งดไหว/้ไม่ไหว ้ รอ้ยละ 1.6 

 

 - วนัเท่ียว 

งดเท่ียว/งดสงัสรรค ์  ร้อยละ 86.0 

แยกกนัไปไม่รวมญาตท่ิองเทีย่ว เหมอืนทุกปี   รอ้ยละ 9.0 

รวมญาต ิท่องเทีย่ว สงัสรรคเ์หมอืนทุกปี รอ้ยละ 5.0 

 

- การแจกอัง่เปา 

แจกอัง่เป่าด้วยเงินสดใส่ซองเหมือนทุกปี ร้อยละ 49.4 

งดแจกอัง่เปา  รอ้ยละ 41.6 

แจกอัง่เป่า ดว้ยการโอนเงนิแทนการรบัซอง รอ้ยละ 9.0 
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2. การกาํหนดให้"วนัตรษุจีน" เป็นวนัหยุดราชการกรณีพิเศษในปีน้ีทาํให้มีการหยุดติดกนั 3 วนั มีแผนจะ

ไปท่องเท่ียวหรือไม่อย่างไร (ประชาชนทัว่ไป) 

 

ไม่มีแผนจะไปเท่ียว  ร้อยละ 95.3 

โดยใหเ้หตุผลว่า.....    

-ติดช่วง COVID-19 ไม่อยากเดินทาง ร้อยละ 40.7   

-ช่วงน้ีตอ้งประหยดัค่าใชจ่้าย รอ้ยละ 21.3   

-ทีท่าํงานไม่ไดห้ยุด รอ้ยละ 19.2   

-ไม่ชอบเทีย่วช่วงเทศกาล รอ้ยละ 18.4   

-อื่นๆ อายุมากแลว้ มโีรคประจําตวั ฯลฯ รอ้ยละ 0.4   

    

มแีผนจะไปเทีย่ว   รอ้ยละ 4.7 

โดยระบุว่า..... 

-เท่ียวภายในจงัหวดัตวัเอง 

 

ร้อยละ 

 

64.8 

  

-เทีย่วขา้มจงัหวดั/ไปต่างจงัหวดั รอ้ยละ 35.2   

 

3. การให้"วนัตรษุจีน" เป็นวนัหยุดราชการกรณีพิเศษในปีน้ี จะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้น

เศรษฐกิจในประเทศ ได้เพียงใด (ประชาชนทัว่ไป) 

 

มากถงึมากทีสุ่ด รอ้ยละ 12.0 

ปานกลาง ร้อยละ 46.0 

น้อยถงึน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 42.0 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการทํากจิกรรมในช่วงตรุษจนี

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ตลอดจนแผนการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาว 3 วนั ในช่วงตรุษจนี เพื่อสะทอ้น

มุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) แล้วใช้วธิีการถ่วงน้ําหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  3-5 กุมภาพนัธ ์2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  10 กุมภาพนัธ ์2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 589 48.6 

            หญงิ 623 51.4 

รวม  1,212  100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 79 6.5 

            31 – 40 ปี 185 15.3 

            41 – 50 ปี 319 26.3 

   51 – 60 ปี 338 27.9 

            61 ปีขึน้ไป  291 24.0 

รวม  1,212  100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 724 59.7 

            ปรญิญาตร ี 373 30.8 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 115 9.5 

รวม  1,212  100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 147 12.1 

 ลูกจา้งเอกชน 220 18.2 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 470 38.8 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 78 6.4 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 240 19.8 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   16 1.3 

 ว่างงาน  41 3.4 

รวม  1,212  100.0 
 

 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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