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ผลส ำรวจเร่ือง “พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยำกขอ” 
 

 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยำกขอ” 
โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,141 คน พบว่ำ  

 

 เม่ือถำมว่ำ “หำกขอพร 1 ข้อ ต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในวำระขึน้ปีใหม่ 2566 ปีเถำะ จะขออะไร ให้กับ คนไทย ประเทศ
ไทย” ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ รองลงมาคือ ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรง
ไม่มีโรคภยั คิดเป็นร้อยละ 48.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามคัคีกนั คิดเป็นร้อยละ 46.9 ขอให้โควิด-19 
หมดไปจากประเทศไทยเสียที  คิดเป็นร้อยละ 41.9 และขอให้ขา้วของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 35.9 
 
  ทั้งนีเ้ม่ือถำมควำมเห็นว่ำปีเถำะ 2566 ในภำพรวมประเทศไทยจะเป็นอย่ำงไรเม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ทั้งเร่ือง

เศรษฐกิจ โรคระบำดโรคตดิต่อ ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เห็นว่ำจะดีขึน้กว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
ส่วนร้อยละ 32.8 เห็นว่าพอๆ กบัปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีร้อยละ 15.2 เห็นว่าแยก่ว่าปีท่ีผ่านมา  
 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 4 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

พร 1 ข้อทีค่นไทยอยำกขอในวันขึน้ปีใหม่ ปีเถำะ 2566 ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกจิ เศรษฐกจิปังๆ 
รองลงมำคือ ขอให้คนไทยสุขภำพดแีข็งแรงคดิเป็นร้อยละ 48.1  

และขอให้บ้ำนเมืองสงบสุข คนไทยรักและสำมัคคกีนั คดิเป็นร้อยละ 46.9 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เช่ือปีเถำะ 2566 ประเทศไทยจะดีขึน้กว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
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1.  ข้อค ำถำม “หำกขอพร 1 ข้อ ต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในวำระขึน้ปีใหม่ 2566 ปีเถำะ จะขออะไร ให้กับ คนไทย ประเทศไทย”   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอ้ค าถาม “คิดว่ำปีเถำะ 2566 ในภำพรวมประเทศไทยจะเป็นอย่ำงไรเม่ือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ โรค
ระบำดโรคตดิต่อ ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน” 

 
 

 
   
 

 

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 

 

 
 

 
      
  

ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ  ร้อยละ 57.4 
ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภยั ร้อยละ 48.1 
ขอให้บา้นเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามคัคีกนั  ร้อยละ 46.9 
ขอให้โควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยเสียที    ร้อยละ 41.9 
ขอให้ขา้วของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง  ร้อยละ 35.9 
ขอให้ยาเสพติดหมดไป ร้อยละ 34.4 
ขอให้น ้ ามนัถูกลงกว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 30.9 
ขอให้โรคติดต่อร้ายแรงแบบโควิด-19 ไม่เกดิข้ึนอีกต่อไป ร้อยละ 24.5 
ขอให้การท่องเท่ียวคึกคกัข้ึน คนไทย ชาวต่างชาติมาเท่ียวมากข้ึน ร้อยละ 24.4 
ขอให้ร ่ารวยเงินทอง ร้อยละ 19.9 
อ่ืนๆ อาทิเช่น นักการเมืองทุจริตหมดไป ไม่อยากให้กญัชาเสรี ไม่มีเร่ืองอยากขอ  ร้อยละ 10.9 

ดขีึน้กว่ำปีที่ผ่ำนมำ  ร้อยละ 52.0 
พอๆกบัปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 32.8 
แยก่ว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 15.2 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นถึงหากขอพร 1 ข้อ ต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในวาระข้ึนปีใหม่ 2566 ปีเถาะ จะขออะไร ให้กบั คนไทย 
ประเทศไทย 

2) เพ่ือสะทอ้นความเห็นว่าปีเถาะ 2566 ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ทั้งเร่ืองเศรษฐกจิ 
โรคระบาดโรคติดต่อ ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  

 

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   :  6 – 9 ธนัวาคม 2565  
 
วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  31 ธนัวาคม 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 608 53.3 
            หญิง 533 46.7 

รวม 1,141 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 103 9.0 
            31 – 40 ปี 130 11.4 
            41 – 50 ปี 297 26.0 
            51 – 60 ปี 313 27.5 
            61 ปีข้ึนไป  298 26.1 

รวม 1,141 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 658 57.7 
            ปริญญาตรี 361 31.6 
            สูงกว่าปริญญาตรี 122 10.7 

รวม 1,141 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 127 11.1 
 ลูกจา้งเอกชน 212 18.6 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 443 38.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 82 7.2 
 ท างานให้ครอบครัว 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 244 21.4 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 20 1.8 
 ว่างงาน  12 1.1 

รวม 1,141 100.0 

 
 


