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  ผลส ำรวจเร่ือง  “พรปีใหม่ 2564 ที่คนไทยอยำกขอ” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “พรปีใหม่ 2564 ที่
คนไทยอยำกขอ”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมภิำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,184 คน พบว่ำ  

 
เม่ือถำมว่ำ “หำกขอพร 1 ข้อ ในวำระขึน้ปีใหม่ 2564  ท่ำนอยำกจะขออะไร ให้กับตนเอง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.0 

ขอให้สุขภำพแข็งแรง รองลงมาร้อยละ 13.0 ขอให้ร ่ ารวย/เจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 8.4 ขอให้มีความรัก/ได้คู่/ ชีวิตครอบครัวท่ีดี 
ร้อยละ 5.9 ขอให้ประสบความส าเร็จดา้นการเรียน/การงาน/ต าแหน่งหนา้ท่ี และร้อยละ 4.2 ขอให้ธุรกจิเปร้ียงปร้าง 

 
เม่ือถำมว่ำ “หำกขอพร 1 ข้อ ในวำระขึน้ปีใหม่ 2564  ท่ำนอยำกจะขออะไร ให้กับประเทศไทย” ประชำชนร้อยละ 

43.5 ขอให้บ้ำนเมืองสงบสุข คนไทยรักและสำมคัคีกัน รองลงมาร้อยละ 21.3 ขอให้ไวรัส COVID-19 หายไป มีวคัซีนรักษา
โดยเร็ว และร้อยละ19.7 ขอให้เศรษฐกจิดี ขา้วของไม่แพง 
  

เม่ือถำมว่ำ “หำกจะให้ของขวัญ 1 ชิ้น เพ่ือเป็นของขวัญให้ประเทศชำติ ท่ำนอยำกจะท ำอะไร” ประชำชนร้อยละ 

35.7 จะท ำหน้ำที่ของตวัเองให้ดทีี่สุด เพ่ือประโยชน์ของตนเองและประเทศชำติ  รองลงมาร้อยละ 17.2 จะปฏิบติัตนเป็นคน
ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สงัคม และร้อยละ 15.1 จะใชชี้วิตพอเพียง พออยู ่พอกนิ ในช่วงยคุ COVID-19    
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 4 หน้า) 

พร 1 ข้อที่คนไทยอยำกขอเพ่ือตนเองคือ ขอให้สุขภำพแขง็แรง 
พร 1 ข้อที่คนไทยอยำกขอเพ่ือประเทศไทยคือ ขอให้บ้ำนเมืองสงบสุข คนไทยรักและสำมัคคีกัน  

ของขวัญ 1 ชิ้น ที่อยำกจะท ำเพ่ือเป็นของขวัญให้ประเทศชำติ คือ ท ำหน้ำที่ของตวัเองให้ดีที่สุด เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
และประเทศชำติ    
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1. ข้อค ำถำม “หำกขอพร 1 ข้อ ในวำระขึน้ปีใหม่ 2564  ท่ำนอยำกจะขออะไร ให้กับตนเอง” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้อค ำถำม “หำกขอพร 1 ข้อ ในวำระขึน้ปีใหม่ 2564  ท่ำนอยำกจะขออะไร ให้กับประเทศไทย” 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
3. ข้อค ำถำม “หำกจะให้ของขวัญ 1 ชิ้น เพ่ือเป็นของขวัญให้ประเทศชำต ิท่ำนอยำกจะท ำอะไร” 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ขอให้สุขภำพแขง็แรง ร้อยละ 67.0 

ขอให้ร ่ารวย/เจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 13.0 
ขอให้มีความรัก/ไดคู่้/ ชีวิตครอบครัวท่ีดี  ร้อยละ 8.4 
ขอให้ประสบความส าเร็จดา้นการเรียน/การงาน/ต าแหน่งหนา้ท่ี   ร้อยละ 5.9 
ขอให้ธุรกจิเปร้ียงปร้าง ร้อยละ 4.2 
ขอให้โด่งดงั มีช่ือเสียง ร้อยละ 0.2 
อ่ืนๆ อาทิเช่น อยากใชชี้วิตไดแ้บบปกติ ไม่มีอะไรอยากขอ ร้อยละ 1.3 

ขอให้บ้ำนเมืองสงบสุข คนไทยรักและสำมคัคีกัน  ร้อยละ 43.5 

ขอให้ไวรัส COVID-19 หายไป มีวคัซีนรักษาโดยเร็ว ร้อยละ 21.3 
ขอให้เศรษฐกจิดี ขา้วของไม่แพง ร้อยละ 19.7 
ขอให้ไม่มีโรคระบาดใหม่เกดิข้ึนมาอีก ร้อยละ 6.3 
ขอให้รัฐมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเน่ืองออกไปอีก ร้อยละ 3.6 
ขอให้การท่องเท่ียวในประเทศคึกคกัอีกคร้ัง แบบไม่มีกกัตวั ร้อยละ 3.0 
ขอให้ไม่มีภยัธรรมชาติ ฝุ่น PM2.5 ภยัแลง้ น ้ าท่วม ร้อยละ 1.3 
อ่ืนๆ อาทิเช่น อยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย ไม่มีการทุจริต  ร้อยละ 1.3 

ท ำหน้ำที่ของตวัเองให้ดทีี่สุด เพ่ือประโยชน์ของตนเองและประเทศชำติ    ร้อยละ 35.7 
ปฏิบติัตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สงัคม ร้อยละ 17.2 
ใชชี้วิตพอเพียง พออยู ่พอกนิ ในช่วงยคุ COVID-19    ร้อยละ 15.1 
ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามกฎหมาย ร้อยละ 9.0 
ปฏิบติัตามกฎ มาตรการของรัฐในการป้องกนั COVID-19    ร้อยละ 7.4 
รับผิดชอบตวัเองไม่ให้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงระบาด COVID-19    ร้อยละ 6.1 
ปฏิบติัตนแบบ New Normal ใส่หนา้กาก ลา้งมือบ่อยๆ  ร้อยละ 6.0 
ช่วยเหลือ บริจาคให้คน/ สตัวท่ี์เดือดร้อน เช่น ผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม ภยัแลง้ ร้อยละ 2.9 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ปลูกป่า ร้อยละ 0.6 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงพร 1 ขอ้ ในวาระข้ึนปีใหม่ 2564 ท่ีอยากจะขอให้กบัตนเอง 
2) เพ่ือสะท้อนถึงพร 1 ขอ้ ในวาระข้ึนปีใหม่ 2564 ท่ีอยากจะขอให้กบัประเทศไทย 
3) เพ่ือสะท้อนถึงของขวญัท่ีอยากท าให้ประเทศชาติ  

 
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   :  14 - 16 ธนัวาคม 2563 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  1 มกราคม 2564 

 

  ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 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 539 45.5 
            หญิง 645 54.5 

รวม 1,184 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 79 6.7 
            31 ปี - 40 ปี 191 16.1 
            41 ปี - 50 ปี 329 27.8 
            51 ปี - 60 ปี 317 26.8 
 61 ปี ข้ึนไป 268 22.6 

รวม 1,184 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 747 63.1 
            ปริญญาตรี 335 28.3 
            สูงกว่าปริญญาตรี 102 8.6 
                                 รวม 1,184 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 155 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน     229 19.3 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 474 40.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   66 5.6 
 ท างานให้ครอบครัว 9 0.8 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 209 17.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   12 1.0 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 30 2.5 

รวม 1,184 100.0 

 
 

 

 


