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ผลสาํรวจเร่ือง “ลอยกระทง Festival สู่การกระตุ้นท่องเท่ียวไทย” 

 

กรุงเทพโพลล์โดย มหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความเหน็ประชาชนเรื่อง “ลอยกระทง Festival 

สู่การกระตุ้นท่องเท่ียวไทย” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,040 คน พบว่า 
 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 มีความเหน็ว่าบรรยากาศการเท่ียวงานเทศกาลลอยกระทง

ในปีน้ีจะกลบัมาคึกคกัเหมือนก่อนท่ีประเทศไทยจะเจอสถานการณ์โควิด-19 ระบาด (โดยในจาํนวนน้ี

ร้อยละ 35.2 ให้เหตุผลว่า คนอยากออกมาเท่ียว/ปลดปล่อย รองลงมาร้อยละ 27.4 ให้เหตุผลว่า 

สถานการณ์โควดิคลีค่ลายแลว้ และรอ้ยละ 10.7 ใหเ้หตุผลว่า อยากสบืสานประเพณีไทย) ขณะทีร่อ้ยละ 26.7 

มคีวามเหน็ว่า น่าจะยงัไม่กลบัมาคกึคกั (โดยในจํานวนน้ีรอ้ยละ 12.9 ใหเ้หตุผลว่า คนยงัไม่อยากใชเ้งนิช่วงน้ี 

รองลงมารอ้ยละ 8.1 ใหเ้หตุผลว่า โควดิ-19 ยงัไม่หมด และรอ้ยละ 3.4 ใหเ้หตุผลว่า หลายจงัหวดัประสบปัญหา

อุทกภยั) 
 

ทัง้น้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.1 มีความเห็นว่าการจดังานเทศกาลลอยกระทงใน

หลายๆ จงัหวดัของไทยในปีน้ี จะช่วยกระตุ้นและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวไทยได้ระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

ขณะทีร่อ้ยละ 29.9 มคีวามเหน็ว่าช่วยไดน้้อยถงึน้อยทีสุ่ด 
 

ส่วนเร่ืองท่ีประชาชนอยากบอกแก่ผู้จดังาน/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดั

กิจกรรมลอยกระทงในปีน้ีมากท่ีสุด ร้อยละ 76.3 คือ อยากให้ตรวจตราและดูแลความปลอดภัย

โดยเฉพาะบริเวณริมน้ํา หรือจุดลอยกระทง รองลงมารอ้ยละ 63.5 คอื ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 

และรอ้ยละ 61.6 คอื ควบคุม ดแูลการจาํหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 

สาํหรบัเร่ืองท่ีจะอธิษฐานขอจากพระแม่คงคาในวนัลอยกระทงปีน้ี นัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 68.8 ระบุว่า ขอให้สุขภาพแขง็แรงปราศจากโรคภยั รองลงมารอ้ยละ 58.2 ระบุว่า ขอใหม้แีต่สิง่ดีๆ

เขา้มาในชวีติ และรอ้ยละ 55.7 ระบุว่า ขอใหต้นเองและครอบครวัมคีวามสุข 

 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
 

       

 

ประชาชน 73.3% คิดว่าบรรยากาศงานลอยกระทงปีน้ีจะกลบัมาคึกคกัเหมือนก่อน ท่ีจะเจอ

สถานการณ์โควิด -19  

70.1% เช่ือว่าการจดังานเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ จงัหวดัของไทยในปีน้ี จะช่วยกระตุ้น

และฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียวไทยได้ระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

โดย 76.3%  ฝากบอกผู้จดังาน/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมลอย

กระทงในปีน้ีให้ตรวจตราและดแูลความปลอดภยัโดยเฉพาะบริเวณริมน้ําและจดุลอยกระทง 

 



 

  

 

2 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1. คิดว่าบรรยากาศการเท่ียวงานเทศกาลลอยกระทงในปีน้ีจะกลบัมาคึกคกัเหมือนก่อน สถานการณ์        

โควิด-19 ระบาดหรือยงั 
 

น่าจะกลบัมาคึกคกั ร้อยละ 73.3 

โดยใหเ้หตุผลว่า   

คนอยากออกมาเท่ียว/ปลดปล่อย ร้อยละ 35.2   

สถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลายแลว้ รอ้ยละ 27.4   

อยากสบืสานประเพณีไทย รอ้ยละ 10.7   

น่าจะยงัไม่กลบัมาคกึคกั รอ้ยละ 26.7 

โดยใหเ้หตุผลว่า   

คนยงัไม่อยากใช้เงินช่วงน้ี ร้อยละ 12.9   

โควดิ-19 ยงัไม่หมด รอ้ยละ 8.1   

หลายจงัหวดัประสบปัญหาอุทกภยั รอ้ยละ 3.4   

ปีน้ีไม่ตรงกบัวนัหยุด รอ้ยละ 2.0   

อื่นๆ อาท ิมขีอ้หา้มเยอะ ห่างหายไปนาน ฯลฯ รอ้ยละ 0.3   

 

2. คิดว่าการจดังานเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ จงัหวดัของไทยในปีน้ี จะช่วยกระตุ้นและฟ้ืนฟูการ

ท่องเท่ียวไทยได้ในระดบัใด 
 

มากถึงมากท่ีสุด            ร้อยละ  70.1 

   (โดยแบ่งเป็น ช่วยได้มาก  ร้อยละ 59.0 และช่วยได้มากท่ีสุด  ร้อยละ 11.1 ) 

น้อยถงึน้อยทีสุ่ด             รอ้ยละ  29.9 

   (โดยแบ่งเป็น ช่วยไดน้้อย  รอ้ยละ 27.4     และช่วยไดน้้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 2.5 ) 

 

3. เร่ืองอะไรท่ีอยากบอกแก่ผู้จดังาน/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมลอยกระทง

ในปีน้ีบ้าง (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 
 

ตรวจตราและดแูลความปลอดภยัโดยเฉพาะบริเวณริมน้ํา หรือจดุลอยกระทง ร้อยละ 76.3 

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทะเลาะววิาท รอ้ยละ 63.5 

ควบคุม ดแูลการจาํหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ รอ้ยละ 61.6 

อํานวยความสะดวกใหก้บันักท่องเทีย่วใหม้ากทีสุ่ด รอ้ยละ 42.5 

จดักจิกรรมและมหรสพต่างๆ อย่างสรา้งสรรคท์ีแ่สดงออกถงึวฒันธรรมไทย รอ้ยละ 39.5 

คดัสรรรา้นคา้รา้นอาหารทีม่คีุณภาพมาจดัจาํหน่ายภายในงาน รอ้ยละ 29.8 

อื่นๆ อาท ิการจดัการขยะ ควบคุมการจุดพลุและดอกไมไ้ฟ มหีน่วยปฐมพยาบาล ฯลฯ รอ้ยละ 1.5 
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4. เร่ืองท่ีจะอธิษฐานขอจากพระแม่คงคาในวนัลอยกระทงปีน้ี (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1ขอ้) 

สุขภาพแขง็แรงปราศจากโรคภยั ร้อยละ 68.8 

มแีต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ รอ้ยละ 58.2 

ตนเองและครอบครวัมคีวามสุข รอ้ยละ 55.7 

ใหโ้รคระบาดหมดไป รอ้ยละ 40.8 

มโีชคลาภ เงนิทอง รอ้ยละ 39.9 

ปลอดภยัจากภยัธรรมชาต ิ รอ้ยละ 34.9 

ทาํมาคา้ขึน้ รอ้ยละ 27.5 

เรยีนไดเ้กรดดีๆ  /การทํางานเจรญิกา้วหน้า รอ้ยละ 26.5 

อื่นๆ อาท ิ ขอใหเ้ศรษฐกจิดขีึน้ ขอใหป้ระเทศสงบร่มเยน็ ฯลฯ รอ้ยละ 4.6 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบรรยากาศการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในปีน้ี 

หลงัจากสถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลายแลว้ว่าจะกลบัมาคกึคกัเหมอืนเมื่อก่อนหรอืไม่ จะช่วยกระตุ้นและฟ้ืนฟู

การท่องเที่ยวได้เพยีงใด ตลอดจนเรื่องที่อยากฝากบอกผูป้ระกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการจดังาน

ลอยกระทง และเรื่องที่จะอธิษฐานขอพรจากพระแม่คงคาในปีน้ี ทัง้น้ีเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของ

ประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) และใชก้ารสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (face to face 

interview) โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยขอ้คําถามแบบ

เลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จึงนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึก

ขอ้มลูและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  29 ตุลาคม – 3 พฤศจกิายน 2565 

 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  8 พฤศจกิายน 2565 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 500 48.1 

            หญงิ 540 51.9 

รวม 1,040 100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 169 16.2 

            31 – 40 ปี 162 15.6 

            41 – 50 ปี 247 23.8 

            51 – 60 ปี 251 24.1 

            61 ปีขึน้ไป  211 20.3 

รวม 1,040 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 590 56.7 

            ปรญิญาตร ี 356 34.2 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 94 9.1 

รวม 1,040 100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 93 8.9 

 ลูกจา้งเอกชน 238 22.9 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 394 37.9 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 76 7.3 

         ทาํงานใหค้รอบครวั 4 0.4 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 170 16.3 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 57 5.5 

 ว่างงาน  8 0.8 

รวม 1,040 100.0 

 

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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