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ผลสาํรวจเร่ือง  “ของขวญัปีใหม่ท่ีคนไทยอยากได้จาก นายกฯ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง

“ของขวญัปีใหม่ท่ีคนไทยอยากได้จาก นายกฯ”โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนในกรงุเทพฯและปริมณฑล 
จาํนวน 1,194 คน พบว่า 

 

ของขวญัปีใหม่ 2562 ท่ีประชาชนอยากได้จากนายกรฐัมนตรี เป็นอนัดบัแรกคือ อยากให้มีการ
เลือกตัง้โดยเรว็ ร้อยละ 30.8 รองลงมา คอื อยากใหบ้รหิารเศรษฐกจิภายในประเทศใหด้ขีึน้รอ้ยละ 25.2 และ อยาก
ใหด้แูลประเทศใหม้คีวามสงบสขุ รอ้ยละ 7.5 

 

เม่ือถามว่าอยากมอบอะไรเป็นของขวญัปีใหม่ให้กบั พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 30.4 ระบุว่า อยากมอบกาํลงัใจและรอยย้ิมรองลงมารอ้ยละ 18.7 ระบุว่าจะอวยพร
ขอใหม้สีขุภาพแขง็แรง และรอ้ยละ 13.6 ระบุวา่ จะใหด้อกไม ้ชอ่ดอกไม ้
 

 สาํหรบัส่ิงท่ีประชาชนตัง้มัน่และตัง้ใจจะทาํในปีใหม่น้ีมากท่ีสุดร้อยละ 24.8 ระบุว่าจะตัง้ใจทาํงาน 
ตัง้ใจเรียน ทาํตามหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุดรองลงมารอ้ยละ 13.0 ระบุว่าจะทําความด ีมจีติอาสาช่วยเหลอื
สงัคม และรอ้ยละ 11.7 ระบุวา่จะตัง้ใจเกบ็ออมเงนิใหไ้ดเ้ยอะๆ 

  

  
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

  
 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 4หน้า) 

ประชาชนร้อยละ 30.8 ระบวุ่า อยากให้นายกรฐัมนตรีจดัให้มีการเลือกตัง้โดยเรว็ เพ่ือเป็น
ของขวญัปีใหม่ให้กบัประชาชน ทัง้น้ีร้อยละ 30.4 ระบวุ่า จะมอบรอยย้ิมและกาํลงัใจ เพ่ือเป็นของขวญัปี
ใหม่ให้แด่ นายกฯ เช่นกนั 

พร้อมเผยส่ิงท่ีตัง้มัน่และตัง้ใจจะทาํในปีใหม่น้ีว่า จะตัง้ใจทาํงาน ตัง้ใจเรียน ทาํตามหน้าท่ีของ
ตนเองให้ดีท่ีสดุ 



 

  2

 
1. ของขวญัปีใหม่ท่ีอยากได้จาก นายกรฐัมนตรี มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ 
 (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อยากให้มีการเลือกตัง้โดยเรว็ และบริสทุธ์ิยติุธรรม ร้อยละ 30.8 
อยากใหบ้รหิารเศรษฐกจิภายในประเทศใหด้ขีึน้ รอ้ยละ 25.2 
อยากใหด้แูลประเทศใหม้คีวามสงบสขุ รอ้ยละ 7.5 
อยากใหเ้พิม่เงนิชว่ยเหลอืแก่ประชาชนและดแูลใหไ้ดร้บัทัว่ถงึกนั รอ้ยละ 7.1 
อยากใหพ้ฒันาประเทศใหด้ยีิง่ๆขึน้ไป รอ้ยละ 5.7 

 
 
2. ของขวญัปีใหม่ท่ีอยากมอบให้กบั พล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี 5 อนัดบัแรก คือ 
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

ให้รอยย้ิมและให้กาํลงัใจ นายกรฐัมนตรี ร้อยละ 30.4 
อวยพรขอใหม้สีขุภาพแขง็แรง  รอ้ยละ 18.7 
ใหด้อกไม ้ชอ่ดอกไม ้ รอ้ยละ 13.6 
จะเป็นคนดขีองสงัคมและตัง้ใจทาํงาน รอ้ยละ 12.9 
จะสนบัสนุนใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรต่ีอไป รอ้ยละ 9.3 

 
 
3. ส่ิงท่ีตัง้มัน่และตัง้ใจจะทาํปีใหม่ 2562 มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ 
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

จะตัง้ใจทาํงาน ตัง้ใจเรียน ทาํตามหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสดุ ร้อยละ 24.8 
จะทาํความด ีมจีติอาสาชว่ยเหลอืสงัคม รอ้ยละ  13.0 
จะตัง้ใจเกบ็ออมเงนิใหไ้ดเ้ยอะๆ รอ้ยละ  11.7 
จะตัง้ใจออกกาํลงักาย ลดความอว้น ทาํใหส้ขุภาพแขง็แรง รอ้ยละ  9.3 
จะหมัน่ทาํบุญตามทีต่่างๆ และบรจิาคสิง่ของ รอ้ยละ  8.4 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกบัสิ่งตัง้ใจจะทําในปีใหม่น้ี ของขวญัที่อยากมอบให้
นายกรฐัมนตรแีละของขวญัทีอ่ยากไดจ้ากนายกรฐัมนตร ีเน่ืองในวนัปีใหม่ เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของ
ประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
  การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป ทุกสาขาอาชพีทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพฯและปรมิณฑล  
โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายทีจ่ะ
สมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,194 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 49.7 และเพศหญงิรอ้ยละ 50.3 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

  ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมคีวามคลาดเคลื่อน 3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู 
ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่ี

โครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุ
คาํตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึ
ขอ้มลูและประมวลผล 

 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  6-11 ธนัวาคม 2561 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :       1 มกราคม 2562 
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ตารางข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 594 49.7 
            หญงิ 600 50.3 
รวม 1,194 100.0 
อาย ุ   
            18 – 30 ปี 288 24.1 
            31 – 40 ปี 227 19.0 
            41 – 50 ปี 257 21.5 
   51 – 60 ปี 237 19.9 
            61 ปีขึน้ไป  185 15.5 
รวม 1,194 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 719 60.2 
            ปรญิญาตร ี 408 34.2 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 67 5.6 
รวม 1,194 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 161 13.5 
 ลกูจา้งเอกชน 329 27.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 378 31.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 54 4.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 13 1.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 127 10.6 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   106 8.9 
 วา่งงาน 26 2.2 

รวม 1,194 100.0 
 
 

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 


