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ผลส ำรวจเร่ือง “ คนไทยคิดเหน็อย่ำงไร ในค ำ่คืนวนัลอยกระทง” 

 

 กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวทิยาลยักรุงเทพ ส ารวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดเห็น
อย่างไร ในค า่คืนวนัลอยกระทง” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,184 คน  พบว่า 

 

  วนัลอยกระทงปีน้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 ระบุว่า จะไม่ออกไปลอยกระทง โดย
ร้อยละ 46.0 ให้เหตุผลว่า คนเยอะ กลวัการแพร่เช้ือ COVID-19 รองลงมารอ้ยละ 22.0 ใหเ้หตุผลว่า ไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัวนัน้ี และรอ้ยละ 8.5 ใหเ้หตุผลว่า จะใชว้ธิลีอยกระทงออนไลน์แทน ขณะท่ีร้อยละ 22.7 ระบุว่า
จะออกไปลอยกระทง โดยรอ้ยละ 16.6 ใหเ้หตุผลว่า จะไดท้ ากจิกรรมร่วมกบัครอบครวั/คนรกั รองลงมารอ้ยละ 
16.2 ให้เหตุผลว่า เป็นการสบืสานประเพณีไทย  และรอ้ยละ 15.6 ให้เหตุผลว่า เพื่อขอขมาพระแม่คงคาตาม
ความเชื่อ 
 

  ทัง้น้ีผู้ท่ีลอยกระทงส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงริมคลองแถวบ้าน
เพ่ือหลีกเล่ียงคนเยอะ รองลงมารอ้ยละ 34.1 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงตามงานวดั ชุมชน สวนสาธารณะ ที่
จดังานลอยกระทง และรอ้ยละ 4.8 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงตามงานอเีวน้ทใ์หญ่ๆทีจ่ดัขึน้ในจงัหวดัต่างๆ  
 

  เม่ือถามว่าการสืบสานประเพณี “ลอยกระทงวิถีใหม่” ตามมาตรการป้องกนัและควบคมุ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลให้บรรยากาศของงานมีความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลงหรือไม่ 
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 คิดว่าน่าจะส่งผลให้ความสนุกสนาน ครึกครื้น ลดลง ขณะทีร่อ้ยละ 28.2 คดิ
ว่าไมส่่งผลใหค้วามสนุกสนาน ครกึครืน้ ลดลง 
 

  ส่วนเร่ืองท่ีห่วงและกงัวลมากท่ีสดุจากการจดังานลอยกระทงในปีน้ี นัน้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
74.4 กงัวลว่าจะเกิดคลสัเตอรใ์หม่ จากงานลอยกระทง รองลงมาร้อยละ 14.4 กงัวลว่าผู้จดังานปล่อยปะ
ละเลย/ ไมคุ่มเขม้ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 และรอ้ยละ 6.4 กงัวลว่าจะมกีารลกัลอบดื่มสุรา/จ าหน่ายสุรา  
   

 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน    (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 
ประชำชนร้อยละ 77.3 ระบวุ่ำปีน้ีจะไม่ออกไปลอยกระทง เพรำะกลวักำรแพร่เช้ือ COVID-19 

ขณะท่ีร้อยละ 22.7 ระบุว่าจะออกไปลอยกระทงเพราะจะได้ท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครวั/คนรกั 
โดยร้อยละ 61.1 จะไปลอยกระทงริมคลองแถวบ้านเพ่ือเล่ียงความแออดั 

ทัง้น้ีร้อยละ 71.8 ระบุว่า “ลอยกระทงวิถีใหม่” ตามมาตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 น่าจะส่งผลให้บรรยากาศของงานมีความสนุกสนาน ครึกครืน้ ลดลง 

โดยร้อยละ 74.4 กงัวลว่าจะเกิดคลสัเตอรใ์หม่ หลงัจากงานลอยกระทง 
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1. ลอยกระทงปีน้ีท่ำนจะออกไปลอยกระทงหรือไม่ 

 

ไม่ไป ร้อยละ 77.3 
โดยใหเ้หตุผลว่า (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

คนเยอะ กลวักำรแพร่เช้ือ COVID-19  ร้อยละ 46.0 
ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัวนันี้  รอ้ยละ 22.0 
จะลอยกระทงออนไลน์แทน        รอ้ยละ 8.5 
มกีารคุมเขม้มาตรการป้องกนัCOVID-19 อาจท าใหไ้มส่นุก    รอ้ยละ 6.9 
ตดิงาน ตดิธุระ รอ้ยละ 3.6 
อายมุากแลว้ เลยวยัแลว้ รอ้ยละ 3.5 
ไมม่คีนไปลอยดว้ย     รอ้ยละ 2.6 
อื่นๆ อาท ิสุขภาพไมแ่ขง็แรง ไมส่ะดวกเดนิทาง ลดขยะ ฯลฯ รอ้ยละ 4.6 
    

ไป รอ้ยละ 22.7 
โดยใหเ้หตุผลว่า (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

ไดท้ ากจิกรรมรว่มกบัครอบครวั/คนรกั รอ้ยละ 16.6 
สบืสานประเพณไีทย   รอ้ยละ 16.2 
ขอขมาพระแมค่งคา รอ้ยละ 15.6 
อยากออกไปเทีย่ว/ชมบรรยากาศ รอ้ยละ 8.0 
สงัสรรค/์พบปะเพื่อนฝงู รอ้ยละ 2.8 

 

 
2. ท่ำนจะเลือกออกไปลอยกระทงท่ีใด (ถำมเฉพำะผูท่ี้ตอบว่ำออกไปลอยกระทง) 
 

ริมคลองแถวบ้ำนเพ่ือหลีกเล่ียงคนเยอะ  ร้อยละ 61.1 
ตามงานวดั ชุมชน สวนสาธารณะ ทีจ่ดังานลอยกระทง รอ้ยละ 34.1 
ตามงานอเีวน้ทใ์หญ่ๆทีจ่ดัขึน้ในจงัหวดัต่างๆ  รอ้ยละ 4.8 

 
3. ท่ำนคิดว่ำ กำรสืบสำนประเพณี “ลอยกระทงวิถีใหม่” ตำมมำตรกำรป้องกนัและควบคมุกำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19 จะส่งผลให้บรรยำกำศของงำนมีควำมสนุกสนำน ครึกครื้น ลดลงหรือไม่ 
 

คิดว่ำน่ำจะส่งผลให้ควำมสนุกสนำน ครึกครื้น ลดลง ร้อยละ 71.8 
คดิว่าไมส่่งผลใหค้วามสนุกสนาน ครกึครืน้ ลดลง รอ้ยละ 28.2 
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4. เร่ืองท่ีท่ำนห่วงและกงัวลมำกท่ีสดุจำกกำรจดังำนลอยกระทงในปีน้ีคือ 

เกิดคลสัเตอรใ์หม่ จำกงำนลอยกระทง ร้อยละ 74.4 
ผูจ้ดังานปล่อยปะละเลย/ ไมคุ่มเขม้ตามมาตรการป้องกนัCOVID-19   รอ้ยละ 14.4 
มกีารลกัลอบดื่มสุรา/จ าหน่ายสุรา   รอ้ยละ 6.4 
เกดิอุบตัเิหตุทางน ้า เช่น พลดัตกน ้า จมน ้า     รอ้ยละ 4.2 
อื่นๆ อาท ิเกดิขยะในแมน่ ้า การทะเลาะววิาท การท าอนาจาร ฯลฯ รอ้ยละ 0.6 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการออกไปลอยกระทงในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ตลอดจนความกังวลที่มต่ีอผู้ที่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงในปีนี้  ทัง้นี้เพื่อสะท้อนมุมมองความ
คดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์าก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง
น ้าหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จึงน า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมลู   :  15-17 พฤศจกิายน 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  19 พฤศจกิายน 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร ์

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 604 51.0 
            หญงิ 580 49.0 

รวม 1,184 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 99 8.4 
            31 – 40 ปี 169 14.3 
            41 – 50 ปี 306 25.8 
   51 – 60 ปี 320 27.0 
            61 ปีขึน้ไป  290 24.5 

รวม 1,184 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 662 55.9 
            ปรญิญาตร ี 385 32.5 
            สงูกว่าปรญิญาตร ี 137 11.6 

รวม 1,184 100.0 
อำชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 138 11.7 
 ลกูจา้งเอกชน 261 22.0 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 406 34.3 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 71 6.0 
 พ่อบา้น/ แมบ่า้น/เกษยีณอาย ุ 263 22.2 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 20 1.7 
 ว่างงาน  25 2.1 

รวม 1,184 100.0 
 
 

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 
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