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  ผลส ำรวจเร่ือง  “กิจกรรมคนไทยในวันสงกรำนต์ 2564” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “กิจกรรมคน
ไทยในวันสงกรำนต์ 2564”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,219 คน พบว่ำ ประชำชน

ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.1 ให้ควำมส ำคัญกับเทศกำลสงกรำนต์เป็นวันครอบครัว วันรวมญำติ รองลงมาร้อยละ 60.0 เป็นวนั
อนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทย และร้อยละ 49.2 เป็นวนัระลึกถึงผูสู้งอาย ุคนเฒ่าคนแก ่
 

เม่ือถำมว่ำเทศกำลสงกรำนต์ที่ผ่ำนมำ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเล่นน ้ำ สำดน ้ำอย่ำงไรพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5  ไม่

เล่นน ้ำ สำดน ้ำ โดยในจ ำนวนนี้ร้อยละ 58.4 ไม่เล่นน ำ้ สำดน ำ้แต่ถูกสำดได้ ไม่โกรธ และร้อยละ 5.1 ไม่เล่นน ้ำ สำดน ้ำ และ
ไม่ชอบให้ถูกสำด รู้สึกโกรธไม่พอใจ ขณะท่ีร้อยละ 36.5 เล่นน ้ า สาดน ้ า โดยในจ านวนน้ีร้อยละ 27.9 เล่นน ้ า สาดน ้ าบา้งเป็น
บางคร้ัง และร้อยละ 8.6 เล่นน ้ า สาดน ้ าเป็นประจ า  
 

ส่วนมำตรกำรสงกรำนต์ของ ศบค. ที่อยำกให้หน่วยงำนภำครัฐเข้มงวดเฝ้ำระวังอย่ำงจริงจัง เพ่ือป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโควิด 19 พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.5 อยำกให้เฝ้ำระวังมำตรกำรงดกิจกรรมกลุ่ม งำนปำร์ตี ้รองลงมาร้อยละ 
63.1 อยากให้เฝ้าระวงัมาตรการงดเล่นปาร์ต้ีโฟม  และร้อยละ 61.1 มาตรการงดสมัผสั ประแป้ง 

 
 ส ำหรับกิจกรรมที่ตั้งใจจะท ำในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2564 นี้ พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 68.8 จะอยู่รวมญำติ เลี ้ยง
ฉลองในครอบครัว รองลงมาร้อยละ 52.3 จะเข้าวดั ไหวพ้ระ ท าบุญ และร้อยละ 46.3 จะสรงน ้ าพระ ขณะท่ีร้อยละ 14.0 ไม่
มีกจิกรรมท่ีจะท าอะไรในช่วงวนัสงกรานต์ 
    
 

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

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 74.1 ให้ควำมส ำคัญกับเทศกำลสงกรำนต์เป็นวันครอบครัว วันรวมญำติ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเล่นน ำ้ สำดน ำ้  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.5 วอนให้ภำครัฐเข้มงวดเฝ้ำระวังมำตรกำรสงกรำนต์ของ ศบค. ในกำรงดกิจกรรมกลุ่ม งำนปำร์ตี ้

กิจกรรมเทศกกำลสงกรำนต์ปีนีส่้วนใหญ่ร้อยละ 68.8 ตั้งใจจะอยู่รวมญำต ิเลี้ยงฉลองในครอบครัว 
โดยกังวลอุบตัเิหตุบนท้องถนนมำกที่สุด หำกมีกำรเดินทำงข้ำมจังหวัดได้ทุกพื้นที่ 
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 สุดท้ำยเม่ือถำมถึงควำมกังวลต่อมำตรกำรเดนิทำงข้ำมจังหวัดได้ทุกพื้นที่พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 27.6 กังวล

อุบตัเิหตุบนท้องถนน รองลงมาร้อยละ 26.8 กงัวลการลอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ระหว่างเดินทาง การเมาแลว้ขบั และ
ร้อยละ 19.8 กงัวลความหยอ่นยานไม่สวมใส่หนา้กากอนามยั         
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 
1. ข้อค ำถำม “ท่ำนให้ควำมส ำคัญกับเทศกำลสงกรำนต์อย่ำงไร” 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

 
 
 
 
 
 
 

2. ควำมส ำคัญต่อกำรเล่นน ำ้ สำดน ำ้ ในเทศกำลสงกรำนต์ที่ผ่ำนมำ 
     

 

 
 

 

 
 
 

 

เป็นวันครอบครัว วันรวมญำติ ร้อยละ 74.1 
เป็นวนัอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทย             ร้อยละ 60.0 
เป็นวนัระลึกถึงผูสู้งอายุ คนเฒ่าคนแก  ่ ร้อยละ 49.2 
เป็นวนัท าบุญสร้างกุศลประกอบพิธีทางศาสนา   ร้อยละ 48.1 
เป็นวนัปีใหม่ วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี ร้อยละ 46.3 
เป็นวนัเล่นน ้ า สาดน ้ า ร้อยละ 24.9 

ไม่เล่นน ำ้ สำดน ำ้  ร้อยละ 63.5 
 แต่ถูกสำดได้ ไม่โกรธ    ร้อยละ 58.4 

 และไม่ชอบให้ถูกสำด รู้สึกโกรธไม่พอใจ ร้อยละ   5.1 

  

เล่นน ้ า สาดน ้ า 
 โดย เล่นน ้ า สาดน ้ าบา้งเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 27.9 
  เล่นน ้ า สาดน ้ าเป็นประจ า  ร้อยละ  8.6 

ร้อยละ 36.5 
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3. มำตรกำรสงกรำนต์ของ ศบค. ที่อยำกให้หน่วยงำนภำครัฐเข้มงวดเฝ้ำระวังอย่ำงจริงจัง เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด

ของเช้ือโควิด 19  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 

 
    
        
 
 
 

 
4. กิจกรรมที่ตั้งใจจะท ำในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2564 นี ้ 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ควำมกังวลต่อมำตรกำรเดนิทำงข้ำมจังหวัดได้ทุกพื้นที่ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

งดกิจกรรมกลุ่ม งำนปำร์ตี ้ ร้อยละ 68.5 

งดเล่นปาร์ต้ีโฟม             ร้อยละ 61.3 
งดสมัผสั ประแป้ง  ร้อยละ 61.1 
งดคอนเสิร์ต ร้อยละ 59.6 
งดเล่นน ้ า งดสาดน ้ า ร้อยละ 51.5 
มาตรการริน รด พรม ใส่หนา้กาก ไม่สาดน ้ า ร้อยละ 28.9 
การเดินทางขา้มจงัหวดั ร้อยละ 28.8 

อยู่รวมญำต ิเลีย้งฉลองในครอบครัว ร้อยละ 68.8 

เขา้วดั ไหวพ้ระ ท าบุญ ร้อยละ 52.3 
สรงน ้ าพระ ร้อยละ 46.3 
รดน ้ าด าหัวคนเฒ่าคนแก ่ ร้อยละ 43.2 
ไปเท่ียวต่างจงัหวดั ร้อยละ 12.0 
ปล่อยนกปล่อยปลา             ร้อยละ 9.2 
กอ่เจดียท์ราย ร้อยละ 8.8 
อ่ืนๆ อาทิเช่น สรงน ้ าอฐิั ตอ้งท างาน ร้อยละ 1.2 
ไม่มีกจิกรรมท่ีจะท าอะไรในช่วงวนัสงกรานต์ ร้อยละ 14.0 

อุบตัเิหตุบนท้องถนน ร้อยละ 27.6 
การลอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ระหว่างเดินทาง การเมาแลว้ขบั             ร้อยละ 26.8 
ความหยอ่นยานไม่สวมใส่หนา้กากอนามยั         ร้อยละ 19.8 
รถติดยาวในเสน้ทางสายหลกั ร้อยละ 12.8 
ผูค้นมากมายเกดิการสมัผสัใกลชิ้ดกนั ร้อยละ 8.1 
การสงัสรรค์ รวมตวักนั ร้อยละ 4.2 
อ่ินๆ อาทิเช่น ไม่มีเร่ืองกงัวล ร้อยละ 0.7 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงความส าคญัของเทศกาลสงกรานต์ 
2) เพ่ือสะท้อนถึงมาตรการสงกรานต์ของ ศบค. ท่ีอยากให้หน่วยงานภาครัฐเขม้งวดเฝ้าระวงัอยา่งจริงจงั     

เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19   
3) เพ่ือสะท้อนถึงกจิกรรมท่ีตั้งใจจะท าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  
4) เพ่ือสะท้อนถึงความกงัวลต่อมาตรการเดินทางขา้มจงัหวดัไดทุ้กพ้ืนท่ี 

 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้น า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  29 – 31 มีนาคม 2564 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  12 เมษายน 2564 

 

  ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3886 ต่อ 2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

 Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 569 46.7 
            หญิง 650 53.3 

รวม 1,219 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 90 7.4 
            31 ปี - 40 ปี 163 13.4 
            41 ปี - 50 ปี 313 25.7 
            51 ปี - 60 ปี 354 29.0 
            61 ปี ข้ึนไป 299 24.5 

รวม 1,219 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 722 59.2 
            ปริญญาตรี 400 32.8 
            สูงกว่าปริญญาตรี 97 8.0 
                                 รวม 1,219 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 146 12.0 
 ลูกจา้งเอกชน     254 20.8 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 442 36.3 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   62 5.1 
 ท างานให้ครอบครัว 3 0.2 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 269 22.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   16 1.3 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 27 2.2 

รวม 1,219 100.0 

 
 

 

 


