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    ผลสํารวจเร่ือง  “ลอยกระทง ในคนืวันเพญ็เดอืน 12” 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เน่ืองดวยวันที่ 6 พฤศจิกายนน้ี เปนวันลอยกระทง กรุงเทพโพลลโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  จึงไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,179 คน เร่ือง “ลอยกระทง ในคืน
วันเพ็ญเดือน 12” ผลสํารวจพบวา  
 ประชาชนรอยละ 61.3  ตั้งใจจะออกไปลอยกระทงในปน้ี  รองลงมารอยละ 15.7 ระบุวายังไมแนใจวา
จะลอยหรือไม และรอยละ 1.0 ระบุวาจะลอยกระทงออนไลน ที่เหลือรอยละ 22.0 จะไมทํากิจกรรมใดๆ โดยผูที่
ระบุวาจะออกไปลอยกระทง รอยละ 96.0 จะเลือกกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายได และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมเทาน้ัน  

 สําหรับสถานที่ที่สนใจและอยากไปชมประเพณีลอยกระทงในปน้ีมากที่สุด  ประชาชนรอยละ 27.2 อยาก
ไปเที่ยวงานเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย รองลงมารอยละ 27.1 อยากไปเที่ยวงานย่ีเปง จังหวัดเชียงใหม 
และรอยละ 10.5 อยากไปเที่ยวงานลอยกระทงตามประทีป ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 เม่ือถามถึงบรรยากาศงานเทศกาลลอยกระทงในแถบที่พักอาศัยประชาชนรอยละ 55.4 ระบุวา
บรรยากาศในปน้ีนาจะคึกคัก สวนรอยละ 36.3 ระบุวาบรรยากาศไมนาจะคกึคัก และรอยละ 8.3 ไมแนใจ 
 ดานความเห็นตอการออกมารณรงคหามจุดพลุ ปลอยโคม ในบางพื้นที่ชวงวันลอยกระทงของภาคสวน
ตางๆ พบวา ประชาชนรอยละ 85.1 เห็นดวยกับการรณรงคดังกลาว เพราะจะทําใหมีความปลอดภัยมาก
ข้ึน ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได ขณะที่รอยละ 11.2 ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหบรรยากาศการทองเท่ียวคึกคัก
นอยลง ขาดสีสัน ที่เหลือรอยละ 3.7 ไมแนใจ 
 สวนเรื่องในสังคมไทยท่ีคนไทยอยากปลอยใหลอยไปกับกระทงมากที่สุด รอยละ 48.3 คือ ปญหา
ความขัดแยงทางการเมือง ที่ทําใหคนไทยไมสามัคคีปรองดองกัน รองลงมารอยละ 11.3 คือ ความเห็นแกตัว
ของนักการเมือง คอรรัปชั่นโกงกิน และรอยละ 10.7 เศรษฐกิจที่ไมดี ของแพง ความยากจน 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม 

เร่ือง   ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ (รวม 4หนา)

ประชาชน 85.1% เห็นดวยกับการหามจุดพลุ ปลอยโคม ในบางพ้ืนที ่
ประชาชน 61.3% ตั้งใจจะออกไปลอยกระทงและ  55.4 % บอกบรรยากาศลอยกระทงนาจะคึกคัก 
48.3% อยากลอยปญหาความขัดแยงทางการเมือง ที่ทําใหคนไทยแตกแยก ไปกับกระทงมากที่สุด 
96.0% จะเลือกกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายได และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเทาน้ัน  
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 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. ความตั้งใจในการออกไปลอยกระทงในปน้ี  
 

จะออกไปลอยกระทง รอยละ 61.3
ยังไมแนใจวาจะลอยหรือไม รอยละ 15.7
จะลอยกระทงออนไลน รอยละ 1.0 

ไมทํากิจกรรมใดๆ รอยละ 22.0 
 

2. ความเห็นตอการเลือกกระทงที่จะใชลอยในปน้ี คือ (ถามเฉพาะผูที่จะออกไปลอยกระทง) 
 

กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายได และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รอยละ 96.0 

กระทงอะไรก็ไดที่หาซ้ือไดสะดวก รอยละ 2.1 

เนนกระทงที่ราคาถูก รอยละ 1.4 

กระทงที่เนนความสวยงามมากอน รอยละ 0.5 
 

3. สถานที่ที่ใหความสนใจและอยากไปชมประเพณีลอยกระทงในปน้ีมากที่สุด คือ 
 

เผาเทียนเลนไฟ จ.สุโขทัย               รอยละ 27.2
งานยี่เปง จ.เชียงใหม รอยละ 27.1
ลอยกระทงตามประทีป ศูนยศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  รอยละ 10.5
ลอยกระทงสาย ไหลประทีป จ.ตาก        รอยละ 7.5
สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ   รอยละ 6.0
งานลอยกระทงเมืองพัทยา จ.ชลบุรี รอยละ 5.9
ลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง จ.สมุทรสงคราม รอยละ 2.7
อ่ืนๆ อาทิ เอเชียทีค กวานพะเยา สถานที่ที่แตละทองถิ่นจัดขึ้น เปนตน รอยละ 13.1

 

4. บรรยากาศงานลอยกระทงในปน้ี ในแถบพ้ืนที่ที่พักอาศัยอยู 
 

บรรยากาศนาจะคึกคัก รอยละ 55.4
บรรยากาศไมนาจะคึกคัก รอยละ 36.3
ไมแนใจ รอยละ 8.3

 

5. ความเห็นตอการออกมารณรงคหามจุดพลุ ปลอยโคม ในบางพ้ืนที่ชวงวันลอยกระทง ของภาคสวนตางๆ 
 

รอยละ 85.1  เห็นดวย เพราะจะทําใหมีความปลอดภัยมากข้ึน ลดอุบัติเหตุ (เชนไฟไหม รบกวนการบิน)
รอยละ 11.2  ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหบรรยากาศการทองเท่ียวคึกคักนอยลง ขาดสีสัน  
รอยละ 3.7    ไมแนใจ   
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6. เร่ืองของสังคมไทย 5 อันดับแรก ที่อยากปลอยใหลอยไปกับกระทงมากที่สุด คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

อันดับ 1  ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ที่ทําใหคนไทยไมสามัคคีปรองดองกัน รอยละ 48.3
อันดับ 2  ความเห็นแกตัวของนักการเมือง คอรรัปชั่นโกงกิน รอยละ 11.3
อันดับ 3  เศรษฐกิจที่ไมดี ของแพง ความยากจน รอยละ 10.7
อันดับ 4  ยาเสพติด รอยละ 9.7
อันดับ 5  การกออาชญากรรมตางๆ เชน ขมขืน ฆา กระทํารุนแรงตอเด็กและสตรี  รอยละ 7.4

 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทศกาลอยกระทง ป 2557  ในประเด็นสถานที่ที่สนใจ
อยากไปชมงานลอยกระทง บรรยากาศการลอยกระทง ความเห็นตอการรณรงคหามจุดพลุและปลอยโคมในคืนวัน
ลอยกระทง รวมถึงเรื่องในสังคมที่อยากใหลอยไปกับกระทง ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให
สังคมและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และใชประโยชนตอไป 
 
ประชากรที่สนใจศึกษา 
      การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป โดยการสุม
สัมภาษณทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling 
แลวใชวิธีการถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

      การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  
 ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open Ended) จากน้ันจึงได
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  3 – 4 พฤศจิกายน 2557 
      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :   5 พฤศจิกายน 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 599 50.8 
            หญิง 580 49.2 

รวม 1,179 100.0 

อายุ  
            18 ป - 30 ป 190 16.1 
            31 ป – 40 ป 303 25.7 
            41 ป – 50 ป 332 28.2 
            51 ป - 60 ป 231 19.6 
            61 ป ขึ้นไป 123 10.4 

รวม 1,179 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 729 61.8 
            ปริญญาตรี 357 30.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 93 7.9 
                                 รวม 1,179 100.0 

อาชีพ  
 ลูกจางรัฐบาล 199 16.9 
 ลูกจางเอกชน     285 24.2 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร   434 36.7 
 เจาของกิจการ/ นายจาง  63 5.4 
 ทํางานใหครอบครัว   2 0.2 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 158 13.4 
 นักเรียน/ นักศึกษา   29 2.5 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 9 0.7 

รวม 1,179 100.0 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


