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ผลส ำรวจเร่ือง “ควำมคิดถึง วันวำน สงกรำนต์ คนไทย” 

 

 
กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “ควำมคิดถึง วันวำน สงกรำนต์ คน

ไทย” โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนท่ัวประเทศ จ ำนวน 1,158 คน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3 รู้สึกคิดถึง
บรรยำกำศกำรเล่นน ้ำเทศกำลวันสงกรำนต์ค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสุด หลังสถำนกำรณ์โควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ 
ขณะท่ีร้อยละ 43.7 รู้สึกคิดถึงค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 
  ส ำหรับสถำนท่ีท่ีนึกถึงมำกท่ีสุด หำกคิดถึงบรรยำกำศกำรเล่นน ้ำสงกรำนต์คือ คูเมือง จ.เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
28.3 รองลงมาคือ ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 22.5 พทัยา / บางแสน จ. ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 16.2 
ถนนขา้วเหนียว จ. ขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 13.6 และถนนสีลม กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 8.8 
    
 ส่วนเร่ืองท่ีอยำกสำดไปพร้อมน ้ำพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 อยำกสำดโรคโควิด-19 ทุกสำยพันธ์ุ รองลงมาคือ 
คิดเป็นร้อยละ 58.7 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 56.8 น ้ ามนัราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 54.6 และความ
ยากจนของคนไทย คิดเป็นร้อยละ 43.6  
     
  ดำรำ นักร้อง ฝ่ำยชำย ท่ีอยำกเล่นน ้ำสงกรำนต์ด้วยมำกท่ีสุดคือ ณเดชน์ คูกมิิยะ คิดเป็นร้อยละ 9.0 รองลงมาคือ  
เวียร์ ศุกลวฒัน์ คิดเป็นร้อยละ 7.5 หมาก ปริญ คิดเป็นร้อยละ 3.5 โป๊บ ธนวรรธน์ คิดเป็นร้อยละ 3.3 และหม ่า จ๊กมก คิด
เป็นร้อยละ 1.8 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกจิ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3 รู้สึกคิดถึงบรรยำกำศกำรเล่นน ้ำเทศกำลวันสงกรำนต์ค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสุด  
โดยสถำนท่ีท่ีนึกถึงมำกท่ีสุด คือ คูเมือง จ.เชียงใหม่ รองลงมำคือ ถนนข้ำวสำร กรุงเทพมหำนคร 
ส่วนเร่ืองท่ีอยำกสำดไปพร้อมน ้ำพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 อยำกสำดโรคโควิด-19 ทุกสำยพนัธ์ุ  

รองลงมำร้อยละ 58.7 อยำกสำดข้ำวของรำคำแพง ค่ำครองชีพสูง 
ดำรำ นักร้อง ฝ่ำยชำย ท่ีอยำกเล่นน ้ำสงกรำนต์ด้วยมำกท่ีสุดคือ ณเดชน์ คูกมิิยะ  
ดำรำ นักร้อง ฝ่ำยหญิง ท่ีอยำกเล่นน ้ำสงกรำนต์ด้วยมำกท่ีสุดคือ อั้ม พชัรำภำ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 กงัวลค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสุด ว่ำหลงัเทศกำลสงกรำนต์แล้วสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 จะสูงขึน้ มีคนติดเช้ือมำกขึน้ 
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 ส่วนดำรำ นักร้อง ฝ่ำยหญิง ท่ีอยำกเล่นน ้ำสงกรำนต์ด้วยมำกท่ีสุดคือ อั้ม พัชรำภำ คิดเป็นร้อยละ 21.3 
รองลงมาคือ เบลล่า ราณี คิดเป็นร้อยละ 10.6 ญาญ่า อุรัสยา คิดเป็นร้อยละ 10.1 ลิซ่า ลาลิษา (BLACKPINK) คิดเป็นร้อย
ละ 5.1 และใบเฟิร์น พิมพช์นก คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 
  สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำกังวลมำกน้อยเพยีงใด ว่ำหลังเทศกำลสงกรำนต์แล้วสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
จะสูงขึ้น มีคนติดเช้ือมำกขึ้นพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 กังวลค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสุด ขณะท่ีร้อยละ 22.5 กังวล
ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
      
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ขอ้ค าถาม “รู้สึกคิดถึงบรรยำกำศกำรเล่นน ้ำเทศกำลวันสงกรำนต์มำกน้อยเพียงใด หลงัสถำนกำรณ์โควิด-19 ในช่วง 2-
3 ปีท่ีผ่ำนมำ” 
 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ 56.3 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 38.5 และมากท่ีสุด ร้อยละ 17.8) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 43.7 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 30.9 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 12.8) 

 
2. สถำนท่ีท่ีนึกถึงมำกท่ีสุด หำกคิดถึงบรรยำกำศกำรเล่นน ้ำสงกรำนต์ (5 อันดับแรก) 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
   
 
 
 

 
  

คูเมือง จ.เชียงใหม่ ร้อยละ 28.3 
ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 22.5 
พทัยา / บางแสน จ. ชลบุรี ร้อยละ 16.2 
ถนนขา้วเหนียว จ. ขอนแก่น ร้อยละ 13.6 
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 8.8 
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3. เร่ืองท่ีท่ำนอยำกสำดไปพร้อมน ้ำ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ดำรำ นักร้อง ท่ีอยำกเล่นน ้ำสงกรำนต์ด้วย (5 อันดับแรก) 
   (เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) 
       

ฝ่ำยชำย ฝ่ำยหญิง 

ณเดชน์ คูกมิิยะ ร้อยละ 9.0 อั้ม พชัรำภำ ร้อยละ 21.3 
เวียร์ ศุกลวฒัน์ ร้อยละ 7.5 เบลล่า ราณี ร้อยละ 10.6 
หมาก ปริญ ร้อยละ 3.5 ญาญ่า อุรัสยา ร้อยละ 10.1 
โป๊บ ธนวรรธน์ ร้อยละ 3.3 ลิซ่า ลาลิษา (BLACKPINK) ร้อยละ 5.1 
หม ่า จ๊กมก ร้อยละ 1.8 ใบเฟิร์น พิมพช์นก ร้อยละ 4.5 

 
5. ควำมกงัวลว่ำหลงัเทศกำลสงกรำนต์แล้วสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 จะสูงขึน้ มีคนติดเช้ือมำกขึน้ 
      

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ 77.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 45.1 และมากท่ีสุด ร้อยละ 32.4) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 22.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 17.4 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.1) 

 
 
 

 

โรคโควิด-19 ทุกสำยพนัธ์ุ ร้อยละ 66.5 
ขา้วของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 58.7 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 56.8 
น ้ามนัราคาแพง ร้อยละ 54.6 
ความยากจนของคนไทย  ร้อยละ 43.6 
ความแตกแยกในสังคม ร้อยละ 41.5 
ความเหล่ือมล ้าในสังคมไทย ร้อยละ 40.7 
สงคราม ความขดัแยง้ ร้อยละ 39.9 
อ่ืนๆ อาทิเช่น โรคภยัไขเ้จ็บ การทุจริต ร้อยละ 3.3 
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รำยละเอยีดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกคิดถึงบรรยากาศการเล่นน ้ าเทศกาลวันสงกรานต์ และสถานท่ีท่ีนึกถึง
บรรยากาศการเล่นน ้าสงกรานต ์

2) เพื่อสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีอยากสาดไปพร้อมน ้า 
3) เพื่อสะทอ้นความกงัวลว่าหลงัเทศกาลสงกรานต์แลว้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสูงขึ้น    

มีคนติดเช้ือมากขึ้น 
 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วง
น ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  28 - 30 มีนาคม 2565 
 
วันท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  12 เมษายน 2565 
 

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 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 587 50.7 
            หญิง 571 49.3 

รวม 1,158 100.0 

อำยุ   
            18 – 30 ปี 72 6.2 
            31 – 40 ปี 189 16.3 
            41 – 50 ปี 294 25.4 
            51 – 60 ปี 326 28.2 
            61 ปีขึ้นไป  277 23.9 

รวม 1,158 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปริญญาตรี 678 58.6 
            ปริญญาตรี 359 31.0 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 121 10.4 

รวม 1,158 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 153 13.2 
 ลูกจา้งเอกชน 224 19.3 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 469 40.6 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง 55 4.7 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 225 19.4 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 17 1.5 
 วา่งงาน  15 1.3 

รวม 1,158 100.0 

 
 


