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  ผลสํารวจเร่ือง  “คนกรุงกบัเทศกาลปีใหม่ 2558” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คนกรุงกบัเทศกาลปีใหม่ 
2558” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจํานวน 1,207 คน พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.5 
เห็นว่าบรรยากาศการท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนีจ้ะคกึคกัพอๆกบัปีทีแ่ล้ว  ใกลเ้คียงกบัร้อยละ 30.2 ท่ีเห็นวา่จะคึกคกั
มากกวา่ปีท่ีแลว้ ขณะท่ีร้อยละ 29.5 เห็นวา่จะคึกคกันอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้ ท่ีเหลือร้อยละ 9.8 เห็นวา่จะซึมๆ ไม่คึกคกั  

 

 เม่ือถามว่าราคานํา้มันทีถู่กลงมีผลช่วยทาํให้อยากไปท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 63.0 บอกว่ามีผลมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 37.0 บอกวา่มีผลนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่ามีแผนจะเดินทางท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2 ระบุว่ามีแผน
จะเดินทาง โดยในจํานวนนีจ้ะกลบัไปจังหวดับ้านเกดิ / เยีย่มญาต ิ(ร้อยละ 28.8) รองลงมาจะไปท่องเทีย่วต่างจังหวดั (ร้อยละ 
25.5) และจะท่องเทีย่วอยู่ในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 12.4) ขณะท่ีร้อยละ 31.8 ไม่มีแผนจะเดินทาง คิดวา่จะอยูบ่า้น /เล้ียงฉลองท่ี
บา้นไม่ออกไปไหน 

 

สําหรับจังหวดัทีอ่ยากจะไปท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 มากทีสุ่ดคอื เชียงใหม่  
(ร้อยละ 42.0) รองลงมาคือ แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 8.1) และเชียงราย (ร้อยละ 6.9) 
 

 ส่วนเร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ด หากต้องเดินทางไปท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลปีใหม่คอื อุบัตเิหตุบนท้องถนน (ร้อยละ 39.5) 
รองลงมาคือ การจราจรติดขดั (ร้อยละ 38.3) และความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว (ร้อยละ 11.6) 

 

 เม่ือถามว่านักการเมืองทีอ่ยากจะร่วมนับถอยหลงัเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์) ด้วยมากทีสุ่ดคอื พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา (ร้อยละ 44.3) รองลงมาคือ นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร (ร้อยละ 22.9) และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 14.9) 
 

 นอกจากนีเ้ม่ือถามต่อว่าดารานักแสดงทีอ่ยากจะร่วมนับถอยหลงัเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์) ด้วยมากทีสุ่ดคอื อั้ม 
พชัราภา ไชยเช้ือ (ร้อยละ 19.0) รองลงมาคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ (ร้อยละ 13.6) และ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บนัด ์(ร้อยละ 8.0) 

 

สุดท้ายเม่ือถามว่าปัญหาใดทีอ่ยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้สําเร็จมากทีสุ่ดเพือ่เป็นของขวญัปีใหม่ให้คนไทยคอื ปัญหา
เศรษฐกจิ  (ร้อยละ 61.1) รองลงมาคือ ปัญหาการคอร์รัปชัน่ (ร้อยละ 49.0) และปัญหาความแตกแยกในสังคม (ร้อยละ 37.3) 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

คนกรุงฯ 68.2% มีแผนจะเดนิทางในช่วงปีใหม่ 63.0% ช้ีนํา้มันถูกทาํให้อยากไปเทีย่วมากขึน้  แต่กงัวลอุบัติเหตุ การจราจรติดขดั 
เผยอยากเคาท์ดาวน์ กบั พลเอก ประยุทธ์ และ อั้ม พชัราภา มากทีสุ่ด 

ขอของขวญัปีใหม่จากรัฐบาลช่วยปฏิรูปปัญหาเศรษฐกจิ และปัญหาคอร์รัปช่ันให้สําเร็จ 
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โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. บรรยากาศการท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนีจ้ะเป็นอย่างไรเมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว 
 

คึกคกัมากกวา่ปีท่ีแลว้     ร้อยละ 30.2 
คกึคกัพอๆกบัปีทีแ่ล้ว  ร้อยละ 30.5 
คึกคกันอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้ ร้อยละ 29.5 
ซึมๆ ไม่คึกคกั      ร้อยละ 9.8 

 
2. ราคานํา้มันถูกลงมีผลช่วยทาํให้อยากไปท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด 
 

มีผลมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นมีผลมากร้อยละ 53.5 และมีผลมากทีสุ่ดร้อยละ 9.5) 

ร้อยละ 63.0 

 

มีผลนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นมีผลนอ้ยร้อยละ 32.6 และมีผลนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 4.4) 
 

 

ร้อยละ 
 

37.0 

 
3. ความตั้งใจทีจ่ะเดินทางท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  

 

มีแผนจะเดินทาง 
 โดย คิดวา่จะกลบัไปจงัหวดับา้นเกิด / เยีย่มญาติ ร้อยละ 28.8 
  คิดวา่จะไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั   ร้อยละ 25.5 
  คิดวา่จะเท่ียวอยูใ่นกรุงเทพฯ เช่นหา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 12.4 
  คิดวา่จะไปต่างประเทศ    ร้อยละ  1.5 

ร้อยละ 68.2 

ไม่มีแผนจะเดินทาง คิดวา่จะอยูบ่า้น /เล้ียงฉลองท่ีบา้นไม่ออกไปไหน ร้อยละ 31.8 
 
4. จังหวดัทีอ่ยากจะไปท่องเทีย่วมากทีสุ่ด ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (5 อนัดบัแรก) 
 

เชียงใหม่ ร้อยละ 42.0 
แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 8.1 
เชียงราย ร้อยละ 6.9 
เพชรบูรณ์ ร้อยละ 6.2 
นครราชสีมา ร้อยละ 5.4 
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5. เร่ืองทีท่่านกงัวลมากทีสุ่ด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 

อุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 39.5 
การจราจรท่ีติดขดั ร้อยละ 38.3 
ความแออดัของคนในสถานท่ีเท่ียว ร้อยละ 11.6 
ท่ีพกั อาหาร ราคาแพง  ร้อยละ 9.1 
การก่อการร้าย วางระเบิด สร้างสถานการณ์ ร้อยละ 1.5 

 

6. นักการเมืองทีอ่ยากจะร่วมนับถอยหลงัเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์) ด้วยมากทีสุ่ด (5 อนัดบัแรก) 
    (เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 44.3 
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ร้อยละ 22.9 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ร้อยละ 14.9 
นายชูวิทย ์กมลวิศิษฏ ์ ร้อยละ 6.5 
นางปวีณา หงสกลุ  ร้อยละ 2.7 

 

7. ดารานักแสดงทีอ่ยากจะร่วมนับถอยหลงัเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์) ด้วยมากทีสุ่ด (5 อนัดบัแรก) 
    (เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 
 

พชัราภา ไชยเช้ือ (อั้ม)  ร้อยละ 19.0 
ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบร่ี) ร้อยละ 13.6 
อุรัสยา เสปอร์บนัด ์(ญาญ่า) ร้อยละ 8.0 
ธงไชย แมคอินไตย ์(เบิร์ด)  ร้อยละ 5.6 
ศุกลวฒัน์ คณารศ (เวียร์) ร้อยละ 4.9 

 

 
8. ปัญหาทีอ่ยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้สําเร็จมากทีสุ่ดเพือ่เป็นของขวญัปีใหม่ให้คนไทย 

    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ปัญหาเศรษฐกจิ   ร้อยละ 61.1 
ปัญหาการคอร์รัปชัน่ ร้อยละ 49.0 
ปัญหาความแตกแยกในสงัคม ร้อยละ 37.3 
ปัญหากฎหมายและกระบวนการยติุธรรม ร้อยละ 26.9 
ปัญหาการศึกษา การเรียนรู้ ร้อยละ 24.7 
ปัญหาราคาพลงังาน ร้อยละ 23.2 
ปัญหาพื้นท่ีชายแดนใต ้ ร้อยละ 22.2 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
- เพื่อสะทอ้นถึงการท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 
- เพื่อสะทอ้นถึงสถานท่ีท่ีอยากไปท่องเท่ียว และเฉลิมฉลองเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 2558 
- เพื่อสะทอ้นถึงปัญหาท่ีอยากใหรั้ฐบาลปฏิรูปใหส้าํเร็จมากท่ีสุดเพื่อเป็นของขวญัปีใหม่ใหค้นไทย 

 
ระเบียบวธีิการสํารวจ 

การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 24 เขต จาก 
50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทววีฒันา ทุ่งครุ บางกอกนอ้ย บางกะปิ 
บางเขน บางซ่ือ บางนา บางพลดั บางรัก ปทุมวนั ประเวศ พญาไท พระนคร  ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบงั 
สวนหลวง สะพานสูง และสาทร ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูล
โดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,207 คน เป็นชายร้อยละ 51.5และหญิงร้อยละ 48.5  

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์แบบพบตวั โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และขอ้คาํถามปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  15 - 17 ธนัวาคม 2557 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  24 ธนัวาคม 2557 
 

ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 622 51.5 
            หญิง 585 48.5 

รวม 1,207 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 290 24.0 
            31 ปี – 40 ปี 245 20.3 
            41 ปี – 50 ปี 263 21.8 
            51 ปี - 60 ปี 228 18.9 
 61 ปี ข้ึนไป 181 15.0 

รวม 1,207 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 764 63.3 
            ปริญญาตรี 377 31.2 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 66 5.5 
                                 รวม 1,207 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 176 14.6 
 ลูกจา้งเอกชน     285 23.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    395 32.6 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   76 6.3 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   12 1.0 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 131 10.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   106 8.8 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 26 2.2 

รวม 1,207 100.0 
                         


