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“แต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน า้ในวนัสงกรานต์” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “แต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน ้าในวันสงกรานต์” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 4 – 5 เมษำยน 2561 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชน       
ทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำใน    
วนัสงกรำนต ์กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธี
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple 
Random Sampling)   เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำในเทศกำลสงกรำนต์ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.96 ระบุว่ำ       
เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรอนุรักษค์วำมเป็นไทย ส่งเสริมวฒันธรรมไทย แสดงถึงควำมเป็นไทย และอยำกใหช้ำวต่ำงชำติไดเ้ห็นถึงวฒันธรรมไทย
อยำ่งแทจ้ริง เป็นประเพณีไทยท่ีมีมำแต่โบรำณ และดูเรียบร้อย สวยงำม รองลงมำ ร้อยละ 14.00 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ชุดไทยเป็นชุด         
ท่ีมีเกียรติจะใส่มำเล่นน ้ ำดูไม่เหมำะสม เคล่ือนไหวล ำบำก ไม่สะดวก มีรำคำค่อนขำ้งแพง ดูส้ินเปลือง และกลวัชุดพงัเพรำะโดนน ้ ำ ขณะท่ี
บำงส่วนระบุวำ่ กำรเล่นน ้ ำของเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเหมำะกบัชุดไทยผำ้ไทย เท่ำไหร่นกั และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมตอ้งกำร/อยำกแต่งชุดไทย ผำ้ไทย ไปเล่นน ้ ำสงกรำนต ์พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.24 ระบุวำ่ อยากแต่ง เพรำะ 
เป็นกำรอนุรักษค์วำมเป็นไทย สืบสำนประเพณีไทย ดูดีมีเอกลกัษณ์ เรียบร้อย  สวยงำม และจะไดเ้ป็นแบบอยำ่งให้กบัคนรุ่นหลงั รองลงมำ   
ร้อยละ 33.44 ระบุว่ำ ไม่อยากแต่ง เพรำะ ไม่สะดวก ไม่คล่องตวั ยุ่งยำก ไม่เหมำะกับสภำพอำกำศเมืองไทยท่ีค่อนขำ้งร้อน ชุดมีรำคำ              
ค่อนขำ้งแพง หำซ้ือยำก ใส่ชุดธรรมดำสะดวกสบำยกวำ่ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่กลำ้ใส่ และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงขอ้เสนอท่ีจะใหภ้ำครัฐและภำคเอกชน ช่วยรณรงค ์กำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำสงกรำนต ์พบวำ่ ขอ้เสนอท่ีจะ
ใหภ้าครัฐ ช่วยรณรงค ์กำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำสงกรำนต ์ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.40 ระบุวำ่ ปลูกจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้เยำวชน
ประชำชนไดเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของวฒันธรรมไทย รองลงมำ ร้อยละ 48.88 ระบุว่ำ ประชำสัมพนัธ์ให้ประชำชนหันมำใส่ชุดไทย ผำ้ไทย      
เล่นน ้ ำสงกรำนตอ์ยำ่งทัว่ถึง ร้อยละ 35.36 ระบุวำ่ ให้หน่วยงำนภำครัฐจดักิจกรรมประกวดกำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย ในวนัสงกรำนต์ ร้อยละ 
30.40 ระบุวำ่ ใหด้ำรำ นกัร้อง หรือคนท่ีมีช่ือเสียงร่วมรณรงคแ์ต่งชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำสงกรำนต ์ร้อยละ 28.56 ระบุวำ่ รณรงคป์ระชำสัมพนัธ์
ใหน้กัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติแต่งกำยดว้ยชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำสงกรำนต ์ร้อยละ 23.20 ระบุวำ่ จดังำนหรือกิจกรรมท่ีมีบรรยำกำศยอ้นยคุเอ้ือต่อ
กำรแต่งชุดไทย เช่น งำนอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว ร้อยละ 16.40 ระบุวำ่ ให้ประชำชนท่ีแต่งชุดไทยสำมำรถเขำ้ชมพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ 
อุทยำนประวติัศำสตร์ไดฟ้รี ร้อยละ 0.48  ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ใหภ้ำครัฐแจกชุดไทย ผำ้ไทย ใหแ้ก่ประชำชน และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ใน
ส ำหรับขอ้เสนอท่ีจะให้ภาคเอกชน ช่วยรณรงค์ กำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำสงกรำนต์ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.96 ระบุว่ำ   
ส่งเสริมให้มีกำรจ ำหน่ำยชุดไทยในรำคำท่ีเหมำะสม หำซ้ือง่ำย ออกแบบให้สำมำรถสวมใส่ไดง่้ำย รองลงมำ ร้อยละ 39.04 ระบุวำ่ ให้เอกชน
ร่วมสนบัสนุนจดักิจกรรม จดักำรประกวดส่งเสริมกำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย ในพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ร้อยละ 38.48 ระบุวำ่ ให้เอกชนช่วยโฆษณำ รณรงค ์
กระตุน้ให้คนไทยและชำวต่ำงชำติแต่งชุดไทย ผำ้ไทย ร้อยละ 37.12 ระบุว่ำ จดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ให้แก่ผูแ้ต่งชุดไทย ผำ้ไทย        
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์และร้อยละ 5.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.36 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.84 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.44 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.96 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.40 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอย่ำงร้อยละ 49.36 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.64 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำงร้อยละ 8.96 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ตัวอย่ำงร้อยละ 16.08 มีอำย ุ              
26 – 35 ปี ร้อยละ 21.12 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.48 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.68 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 92.32 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.36 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.12 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.20 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 24.48 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.16 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.92 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.44 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 27.68 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 27.92 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.72 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.36 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.08  
จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.24 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 12.88 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.60 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 18.96 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.32 
ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.40 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 19.12 เป็นพ่อบำ้น/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/
วำ่งงำน ร้อยละ 4.24 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุอำชีพ  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 17.68 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 19.36 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.44 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 11.60 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.68 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.16 มี
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.08 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการแต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน า้ในเทศกาลสงกรานต์ 

การแต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน า้ในเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 
เห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทย ส่งเสริมวฒันธรรมไทย แสดงถึงควำมเป็นไทย และอยำกให้

ชำวต่ำงชำติไดเ้ห็นถึงวฒันธรรมไทยอยำ่งแทจ้ริง เป็นประเพณีไทยท่ีมีมำแต่โบรำณ และดูเรียบร้อย สวยงำม 84.96 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ชุดไทยเป็นชุดท่ีมีเกียรติจะใส่มำเล่นน ้ ำดูไม่เหมำะสม เคล่ือนไหวล ำบำก ไม่สะดวก มีรำคำ
ค่อนขำ้งแพง ดูส้ินเปลือง และกลวัชุดพงัเพรำะโดนน ้ ำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรเล่นน ้ ำของเด็กรุ่นใหม่   
ไม่ค่อยเหมำะกบัชุดไทยผำ้ไทย เท่ำไหร่นกั 

14.00 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.04 
รวม 100.00 

 
2. ในวนัสงกรานต์ทีจ่ะถึงนี ้ท่านอยากแต่งชุดไทย ผ้าไทย ไปเล่นน า้สงกรานต์หรือไม่ 

ความต้องการ/อยากแต่งชุดไทย ผ้าไทย ไปเล่นน า้สงกรานต์ ร้อยละ 
อยากแต่ง เพรำะ เป็นกำรอนุรักษค์วำมเป็นไทย สืบสำนประเพณีไทย ดูดีมีเอกลกัษณ์ เรียบร้อย สวยงำม และจะได้

เป็นแบบอยำ่งใหก้บัคนรุ่นหลงั 
64.24 

ไม่อยากแต่ง เพรำะ ไม่สะดวก ไม่คล่องตวั ยุง่ยำก ไม่เหมำะกบัสภำพอำกำศเมืองไทยท่ีค่อนขำ้งร้อน ชุดมีรำคำ 
ค่อนขำ้งแพง หำซ้ือยำก ใส่ชุดธรรมดำสะดวกสบำยกวำ่ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่กลำ้ใส่ 33.44 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.32 
รวม 100.00 

 
3.1 ท่านอยากเสนอให้ภาครัฐ ช่วยรณรงค์ การแต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน า้สงกรานต์อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อเสนอทีจ่ะให้ภาครัฐ ช่วยรณรงค์ การแต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน า้สงกรานต์ ร้อยละ 
ปลูกจิตส ำนึกและค่ำนิยมใหเ้ยำวชนประชำชนไดเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของวฒันธรรมไทย  50.40 
ประชำสมัพนัธ์ใหป้ระชำชนหนัมำใส่ชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำสงกรำนตอ์ยำ่งทัว่ถึง 48.88 
ใหห้น่วยงำนภำครัฐจดักิจกรรมประกวดกำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย ในวนัสงกรำนต ์ 35.36 
ใหด้ำรำ นกัร้อง หรือคนท่ีมีช่ือเสียงร่วมรณรงคแ์ต่งชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำสงกรำนต ์ 30.40 
รณรงคป์ระชำสมัพนัธ์ใหน้กัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติแต่งกำยดว้ยชุดไทย ผำ้ไทย เล่นน ้ ำสงกรำนต ์ 28.56 
จดังำนหรือกิจกรรมท่ีมีบรรยำกำศยอ้นยคุเอ้ือต่อกำรแต่งชุดไทย เช่น งำนอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว 23.20 
ใหป้ระชำชนท่ีแต่งชุดไทยสำมำรถเขำ้ชมพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ อุทยำนประวติัศำสตร์ไดฟ้รี 16.40 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ใหภ้ำครัฐแจกชุดไทย ผำ้ไทย ใหแ้ก่ประชำชน 0.48 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.32 

 
3.2 ท่านอยากเสนอให้ภาคเอกชน ช่วยรณรงค์ การแต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน า้สงกรานต์อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อเสนอทีจ่ะให้ภาคเอกชน ช่วยรณรงค์ การแต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน า้สงกรานต์ ร้อยละ 
ส่งเสริมใหมี้กำรจ ำหน่ำยชุดไทยในรำคำท่ีเหมำะสม หำซ้ือง่ำย ออกแบบใหส้ำมำรถสวมใส่ไดง่้ำย 54.96 
ใหเ้อกชนร่วมสนบัสนุนจดักิจกรรม จดักำรประกวดส่งเสริมกำรแต่งชุดไทย ผำ้ไทย ในพ้ืนท่ีต่ำง ๆ 39.04 
ใหเ้อกชนช่วยโฆษณำ รณรงค ์กระตุน้ใหค้นไทยและชำวต่ำงชำติแต่งชุดไทย ผำ้ไทย 38.48 
จดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ใหแ้ก่ผูแ้ต่งชุดไทย ผำ้ไทย ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ 37.12 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 5.28 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  117 9.36 
ปริมณฑลและภำคกลำง  323 25.84 
ภำคเหนือ 218 17.44 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 412 32.96 
ภำคใต ้ 180 14.40 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 617 49.36 
หญิง 633 50.64 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 112 8.96 
26 – 35 ปี  201 16.08 
36 – 45  ปี 264 21.12 
46 – 59  ปี 406 32.48 
60 ปีข้ึนไป 246 19.68 
ไม่ระบุ 21 1.68 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,154 92.32 
อิสลำม 42 3.36 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.12 
ไม่ระบุ 40 3.20 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 306 24.48 
สมรส 852 68.16 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

49 3.92 
ไม่ระบุ 43 3.44 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 346 27.68 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 349 27.92 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 84 6.72 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 342 27.36 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 76 6.08 
ไม่ระบุ 53 4.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 161 12.88 
พนกังำนเอกชน 170 13.60 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 237 18.96 
เกษตรกร/ประมง 154 12.32 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 180 14.40 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 239 19.12 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 53 4.24 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 55 4.40 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 221 17.68 
ไม่เกิน 10,000 242 19.36 
10,001 – 20,000 293 23.44 
20,001 – 30,000 145 11.60 
30,001 –  40,000 71 5.68 
40,001 ข้ึนไป 102 8.16 
ไม่ระบุ 176 14.08 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


