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  ผลสํารวจเร่ือง  “คนกรุงฯ วางแผนทาํอะไร ในช่วงปีใหม่” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คนกรุงฯ วางแผนทํา

อะไร ในช่วงปีใหม่” โดยเกบ็ข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,181 คน พบว่า 
 
 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.0 มีแผนที่จะไปต่างจังหวัด ไปท่องเที่ยว / กลบับ้านเกดิ เยี่ยมญาติ ในช่วงหยุดยาวปี

ใหม่ที่จะถึงนี้ รองลงมาร้อยละ 41.7 มีแผนท่ีจะไปเขา้วดัทาํบุญ ร้อยละ 20.8 มีแผนท่ีจะไปชอ้ปป้ิง กินขา้วตามร้านอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ และร้อยละ 1.9 มีแผนท่ีจะไปต่างประเทศ ขณะท่ีร้อยละ 22.9 ไม่มีแผนท่ีจะไปไหน จะอยูบ่า้น 

 
เม่ือถามว่า “ตั้งใจจะทํากจิกรรมอะไรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.9 ตั้งใจจะอยู่

สังสรรค์กับครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้อง รองลงมาร้อยละ 21.7 ตั้งใจจะทาํบุญไหวพ้ระเพื่อเป็นสิริมงคล ร้อยละ 19.1 ตั้งใจ
จะสวดมนตข์า้มปี และร้อยละ 7.2 เคาทด์าวน์ร่วมฉลองข้ึนปีใหม่ 2019 ตามสถานท่ีต่างๆ  
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / เศรษฐกจิ/ สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวม 4 หน้า) 

คนกรุงฯ ส่วนใหญ่ 64% มีแผนจะเดินทางไปต่างจงัหวดั 
 

42.9% ตั้งใจจะอยูส่งัสรรคก์บัครอบครัวในวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
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1. ข้อคาํถาม “มีแผนทีจ่ะทาํอะไร ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้(30 ธ.ค. – 2 ม.ค.)” 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   

มีแผนทีจ่ะไปต่างจังหวดั ไปท่องเทีย่ว / กลบับ้านเกดิ เยีย่มญาติ  ร้อยละ 64.0 
มีแผนท่ีจะไปเขา้วดัทาํบุญ  ร้อยละ 41.7 
มีแผนท่ีจะไปชอ้ปป้ิง กินขา้วตามร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้  ร้อยละ 20.8 
มีแผนท่ีจะไปต่างประเทศ ร้อยละ 1.9 
ไม่มีแผนท่ีจะไปไหน จะอยูบ่า้น ร้อยละ 22.9 

 
2. ข้อคาํถาม “ท่านตั้งใจจะทาํกจิกรรมอะไรในวนัส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”  
  

อยู่สังสรรค์กบัครอบครัว พ่อแม่ ญาติพีน้่อง ร้อยละ 42.9 
ทาํบุญไหวพ้ระเพื่อเป็นสิริมงคล ร้อยละ 21.7 
สวดมนตข์า้มปี  ร้อยละ 19.1 
เคาทด์าวน์ร่วมฉลองข้ึนปีใหม่ 2019 ตามสถานท่ีต่างๆ ร้อยละ 7.2 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ตอ้งทาํงาน  นอนอยูบ่า้นเฉยๆ ร้อยละ 5.2 
อยูส่งัสรรคก์บัคนรัก / เพื่อน ร้อยละ 3.9 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อตอ้งการทราบแผนท่ีจะทาํในช่วงหยดุยาวปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี (30 ธ.ค. – 2 ม.ค.) 
2) เพื่อตอ้งการทราบกิจกรรมท่ีจะทาํในวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

  การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชน ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 15 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  คลองเตย จตุจกัร ดินแดง บางกอกน้อย บางกะปิ  
บางขนุเทียน บางเขน บางซ่ือ   ปทุมวนั ประเวศ พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี  ราษฎร์บูรณะ และปริมณฑล 3 
จังหวดั ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    
Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,181 คน  

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  11 – 14 ธนัวาคม 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  29 ธนัวาคม 2561 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 587 49.7 
            หญิง 594 50.3 

รวม 1,181 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 278 23.4 
            31 ปี - 40 ปี 256 21.7 
            41 ปี - 50 ปี 224 19.0 
            51 ปี - 60 ปี 231 19.6 
 61 ปี ข้ึนไป 192 16.3 

รวม 1,181 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 697 59.0 
            ปริญญาตรี 403 34.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 81 6.9 
                                 รวม 1,181 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 164 13.9 
 ลูกจา้งเอกชน     342 29.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั 346 29.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   59 5.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 13 1.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 162 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   68 5.8 
 วา่งงาน 27 2.2 

รวม 1,181 100.0 
 


