เรียน บรรณาธิ การข่าวหน้ า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสังคม
เรื่อง ผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชน (รวม 5 หน้ า)

ผลสํารวจเรื่อง “ลอยกระทง Festival สู่การกระตุ้นท่องเที่ยวไทย”
ประชาชน 73.3% คิ ดว่าบรรยากาศงานลอยกระทงปี นี้ จะกลับมาคึกคักเหมือนก่อน ที่จะเจอ
สถานการณ์โควิ ด -19
70.1% เชื่อว่าการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ จังหวัดของไทยในปี นี้ จะช่วยกระตุ้น
และฟื้ นฟูการท่องเที่ยวไทยได้ระดับมากถึงมากที่สุด
โดย 76.3% ฝากบอกผู้จดั งาน/ผู้ประกอบการ/หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิ จกรรมลอย
กระทงในปี นี้ ให้ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณริมนํ้าและจุดลอยกระทง
กรุงเทพโพลล์โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความเห็นประชาชนเรื่อง “ลอยกระทง Festival
สู่การกระตุ้นท่องเที่ยวไทย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทัวประเทศ
่
จํานวน 1,040 คน พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 มีความเห็นว่าบรรยากาศการเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทง
ในปี นี้ จะกลับมาคึกคักเหมือนก่อนที่ประเทศไทยจะเจอสถานการณ์โควิ ด-19 ระบาด (โดยในจํานวนนี้
ร้ อ ยละ 35.2 ให้ เ หตุ ผ ลว่ า คนอยากออกมาเที่ ย ว/ปลดปล่ อ ย รองลงมาร้ อ ยละ 27.4 ให้ เ หตุ ผ ลว่ า
สถานการณ์โควิดคลีค่ ลายแล้ว และร้อยละ 10.7 ให้เหตุผลว่า อยากสืบสานประเพณีไทย) ขณะทีร่ อ้ ยละ 26.7
มีความเห็นว่า น่ าจะยังไม่กลับมาคึกคัก (โดยในจํานวนนี้รอ้ ยละ 12.9 ให้เหตุผลว่า คนยังไม่อยากใช้เงินช่วงนี้
รองลงมาร้อยละ 8.1 ให้เหตุผลว่า โควิด-19 ยังไม่หมด และร้อยละ 3.4 ให้เหตุผลว่า หลายจังหวัดประสบปั ญหา
อุทกภัย)
ทัง้ นี้ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 70.1 มี ค วามเห็น ว่ า การจัด งานเทศกาลลอยกระทงใน
หลายๆ จังหวัดของไทยในปี นี้ จะช่ วยกระตุ้นและฟื้ นฟูการท่ องเที่ ยวไทยได้ระดับมากถึงมากที่ สุ ด
ขณะทีร่ อ้ ยละ 29.9 มีความเห็นว่าช่วยได้น้อยถึงน้อยทีส่ ุด
ส่วนเรื่องที่ประชาชนอยากบอกแก่ผ้จู ดั งาน/ผู้ประกอบการ/หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิ จ กรรมลอยกระทงในปี นี้ ม ากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 76.3 คื อ อยากให้ ต รวจตราและดูแ ลความปลอดภัย
โดยเฉพาะบริ เวณริ มนํ้ า หรือจุดลอยกระทง รองลงมาร้อยละ 63.5 คือ ป้ องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
และร้อยละ 61.6 คือ ควบคุม ดูแลการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สําหรับเรื่องที่จะอธิ ษฐานขอจากพระแม่คงคาในวันลอยกระทงปี นี้ นัน้ ประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 68.8 ระบุว่า ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย รองลงมาร้อยละ 58.2 ระบุว่า ขอให้มแี ต่สงิ่ ดีๆ
เข้ามาในชีวติ และร้อยละ 55.7 ระบุว่า ขอให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข
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โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คิ ดว่าบรรยากาศการเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงในปี นี้ จะกลับมาคึกคักเหมือนก่อน สถานการณ์
โควิ ด-19 ระบาดหรือยัง
น่ าจะกลับมาคึกคัก
โดยให้เหตุผลว่า
คนอยากออกมาเที่ยว/ปลดปล่อย
สถานการณ์โควิด-19 คลีค่ ลายแล้ว
อยากสืบสานประเพณีไทย
น่าจะยังไม่กลับมาคึกคัก
โดยให้เหตุผลว่า
คนยังไม่อยากใช้เงินช่วงนี้
โควิด-19 ยังไม่หมด
หลายจังหวัดประสบปั ญหาอุทกภัย
ปี น้ไี ม่ตรงกับวันหยุด
อื่นๆ อาทิ มีขอ้ ห้ามเยอะ ห่างหายไปนาน ฯลฯ

ร้อยละ 73.3
ร้อยละ 35.2
ร้อยละ 27.4
ร้อยละ 10.7
ร้อยละ 26.7
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

12.9
8.1
3.4
2.0
0.3

2. คิ ดว่าการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ จังหวัดของไทยในปี นี้ จะช่วยกระตุ้นและฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวไทยได้ในระดับใด
มากถึงมากที่สุด
ร้อยละ 70.1
(โดยแบ่งเป็ น ช่วยได้มาก ร้อยละ 59.0 และช่วยได้มากที่สุด ร้อยละ 11.1 )
น้อยถึงน้อยทีส่ ุด
ร้อยละ 29.9
(โดยแบ่งเป็ น ช่วยได้น้อย ร้อยละ 27.4 และช่วยได้น้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 2.5 )
3. เรื่องอะไรที่อยากบอกแก่ผ้จู ดั งาน/ผู้ประกอบการ/หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิ จกรรมลอยกระทง
ในปี นี้ บ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบริ เวณริมนํ้า หรือจุดลอยกระทง
ร้อยละ 76.3
ป้ องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ร้อยละ 63.5
ควบคุม ดูแลการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร้อยละ 61.6
อํานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ วให้มากทีส่ ุด
ร้อยละ 42.5
จัดกิจกรรมและมหรสพต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ทแ่ี สดงออกถึงวัฒนธรรมไทย
ร้อยละ 39.5
คัดสรรร้านค้าร้านอาหารทีม่ คี ุณภาพมาจัดจําหน่ายภายในงาน
ร้อยละ 29.8
อื่นๆ อาทิ การจัดการขยะ ควบคุมการจุดพลุและดอกไม้ไฟ มีหน่วยปฐมพยาบาล ฯลฯ ร้อยละ 1.5
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4. เรื่องที่จะอธิ ษฐานขอจากพระแม่คงคาในวันลอยกระทงปี นี้ (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย
มีแต่สงิ่ ดีๆเข้ามาในชีวติ
ตนเองและครอบครัวมีความสุข
ให้โรคระบาดหมดไป
มีโชคลาภ เงินทอง
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
ทํามาค้าขึน้
เรียนได้เกรดดีๆ /การทํางานเจริญก้าวหน้า
อื่นๆ อาทิ ขอให้เศรษฐกิจดีขน้ึ ขอให้ประเทศสงบร่มเย็น ฯลฯ
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

68.8
58.2
55.7
40.8
39.9
34.9
27.5
26.5
4.6

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
เพื่อ สอบถามความคิด เห็น ของประชาชนเกี่ย วกับ บรรยากาศการจัด งานเทศกาลลอยกระทงในปี น้ี
หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลีค่ ลายแล้วว่าจะกลับมาคึกคักเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ จะช่วยกระตุ้นและฟื้ นฟู
การท่องเที่ยวได้เพียงใด ตลอดจนเรื่องที่อยากฝากบอกผูป้ ระกอบการและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดงาน
ลอยกระทง และเรื่อ งที่จะอธิษ ฐานขอพรจากพระแม่ ค งคาในปี น้ี ทัง้ นี้ เ พื่อ สะท้อ นมุ มมองความคิด เห็นของ
ประชาชนให้สงั คมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
โดยการสุม่ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จาก
ฐานข้อ มูล ของกรุ ง เทพโพลล์ และการลงพื้นที่เ ก็บข้อ มูล ด้ว ยวิธีก ารสุ่มตัว อย่ างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) แล้ว ใช้ว ิธีก ารถ่ วงนํ้ าหนัก ด้วยข้อมูล ประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 4 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) และใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face
interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่มโี ครงสร้างแน่ นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบ
เลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ จึงนํ าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนบันทึก
ข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่เผยแพร่ผลการสํารวจ : 8 พฤศจิกายน 2565
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
จํานวน

ร้อยละ

รวม

500
540
1,040

48.1
51.9
100.0

รวม

169
162
247
251
211
1,040

16.2
15.6
23.8
24.1
20.3
100.0

590
356
94
1,040

56.7
34.2
9.1
100.0

93
238
394
76
4
170
57
8
1,040

8.9
22.9
37.9
7.3
0.4
16.3
5.5
0.8
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
รวม

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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