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ผลส ำรวจเร่ือง “พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยำกขอ” 

 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยำกขอ” 
โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,117 คน พบว่ำ 

 
 พรที่ประชำชนอยำกขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวำระขึน้ปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดขีึน้

เร่ือยๆ คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ ขอให้ไม่มีโควิดสายพนัธุ์ใหม่ ท่ีรุนแรงเกดิข้ึนอีก คิดเป็นร้อยละ 53.7 ขอให้
ไม่มีคลสัเตอร์ใหม่เกดิข้ึนมาอีก คิดเป็นร้อยละ 50.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามคัคีกนัคิดเป็นร้อยละ 
47.1 และขอให้ขา้วของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 40.8 

 
 ส ำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบำลประยุทธ์ ที่คนไทยอยำกได้มำกที่สุด คือ คนละคร่ึงเฟส 4 คิดเป็นร้อย

ละ 40.4 รองลงมาคือ บตัรสวสัดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตน้ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 20.6 และกรมธรรม์ประกนัภยัอุบัติเหตุ
ปีใหม่อุ่นใจ เบ้ียประกนัภยั 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 และลดเบ้ียให้แกผู่กู้ย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา   
(กยศ.) คิดเป็นร้อยละ 10.1  
     
 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 4 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

 

พรที่อยำกขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวำระขึน้ปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดขีึน้เร่ือยๆ คิดเป็น
ร้อยละ 59.8 รองลงมำคือ ขอให้ไม่มโีควิดสำยพันธ์ุใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึน้อีก คิดเป็นร้อยละ 53.7 

ส ำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบำลประยุทธ์ ที่คนไทยอยำกได้มำกที่สุด คือ คนละคร่ึงเฟส 4  
รองลงมำคือ บัตรสวัสดกิำรแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี  
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1. พรที่อยำกขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวำระขึน้ปีใหม่ 2565   
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    

ขอให้เศรษฐกิจประเทศดขีึน้เร่ือยๆ ร้อยละ 59.8 

ขอให้ไม่มีโควิดสายพนัธุ์ใหม่ ท่ีรุนแรงเกดิข้ึนอีก ร้อยละ 53.7 
ขอให้ไม่มีคลสัเตอร์ใหม่เกดิข้ึนมาอีก ร้อยละ 50.1 
ขอให้บา้นเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามคัคีกนั  ร้อยละ 47.1 
ขอให้ขา้วของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง ร้อยละ 40.8 
ขอให้คนไทยมีวคัซีนดีๆ ฉีดป้องกนั COVID-19   ร้อยละ 36.5 
ขอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ช่วยเหลือประชาชน เช่นโครงการ     
คนละคร่ึง ชิมช้อปใช ้อีก 

ร้อยละ 29.9 

ขอให้การท่องเท่ียวในประเทศคึกคกัอีกคร้ัง ไม่ปิดประเทศอีก ร้อยละ 25.4 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ขอให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ขอให้ไม่มีคอร์รัปชัน  ร้อยละ 3.8 

 
2. ของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบำลประยุทธ์ ที่อยำกได้มำกที่สุดคือ (5 อันดบัแรก) 

     
คนละคร่ึงเฟส 4 ร้อยละ 40.4 

บตัรสวสัดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตน้ปี 2565 ร้อยละ 20.6 
กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบ้ียประกนัภยั 10 บาท ร้อยละ 10.7 
ลดเบ้ียให้แกผู่กู้ย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ร้อยละ 10.1 
ชอ้ปดีมีคืน ลดหยอ่นภาษี 2565 ร้อยละ 2.0 

 
 

 

กรุงเทพโพลล์  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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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นถึงพรท่ีอยากจะขอ ให้กบัคนไทย / ประเทศไทย ในวาระข้ึนปีใหม่ 2565   
2) เพ่ือสะทอ้นถึงของขวญัปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยทุธ์ ท่ีอยากไดม้ากท่ีสุด 

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใชก้ารสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 
ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี

โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  17-21 ธนัวาคม 2564 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  31 ธนัวาคม 2564 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 523 46.8 
            หญิง 594 53.2 

รวม 1,117 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 89 8.0 
            31 – 40 ปี 144 12.9 
            41 – 50 ปี 278 24.9 
            51 – 60 ปี 319 28.5 
            61 ปีข้ึนไป  287 25.7 

รวม 1,117 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 657 58.8 
            ปริญญาตรี 362 32.4 
            สูงกว่าปริญญาตรี 98 8.8 

รวม 1,117 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 122 10.9 
 ลูกจา้งเอกชน 212 19.0 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 441 39.4 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 60 5.4 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 229 20.5 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 22 2.0 
 ว่างงาน  31 2.8 

รวม 1,117 100.0 

 
 


