สรุปผลการสํารวจหาดใหญโพล
เรื่อง “ สุขสงกรานต สมานญาติ ปราศจากอุบัติเหตุ ”
หาดใหญโพล โดยสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ สํารวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ
การรวมทํากิจกรรมในเทศกาลวันสงกรานตและวันแหงครอบครัว ประจําป พ.ศ. 2556 โดยกลุมตัวอยางที่
สํารวจครั้งนี้เปนประชาชนในเขตภาคใตตอนลาง จํานวน 1,035 คน โดยใชแบบสํารวจเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 2 - 6 เมษายน 2556 สรุปผลการสํารวจ ดังนี้
สถานภาพกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการสํารวจครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70.1) มีอายุเฉลี่ย 32.37 ป สวนใหญ
มี อ ายุ ร ะหว า ง 26-40 ป (ร อ ยละ 46.3) รองลงมา มี อ ายุ ม ากกว า 55 ป (ร อ ยละ 25.2) และอายุ ไ ม เ กิ น
25 ป (รอยละ 17.1) สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือองคกรธุรกิจเอกชน (รอยละ 33.9) รองลงมา
มีอาชีพคาขาย (รอยละ 23.7) ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ (รอยละ 12.9) นักเรียนนักศึกษา (รอยละ 12.7)
และอาชีพอื่น ๆ (รอยละ 16.8 )
สรุปผลการสํารวจ
ผศ.ดร.วิวัฒน จันทรกิ่งทอง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ เปดเผยผล
การสํารวจหาดใหญโพล พบวา เมื่อถึงชวงเทศกาลวันสงกรานต สิ่งที่ประชาชนนึกถึงเปนลําดับแรก สูงที่สุด
คืออุบัติเหตุพรอมความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ 24.2) รองลงมาคือ เปนวันหยุดยาวสําหรับการ
พักผอนและอยูกับครอบครัว (รอยละ 22.8) การรดน้ําขอพรจากผูใหญและการสรงน้ําพระ (รอยละ 18.0)
การเลนสาดน้ํากันอยางสนุกสนาน (รอยละ 17.9) การทําบุญตางๆ อาทิ ทําบุญอัฏฐิ ใสบาตร ถวายสังฆทาน
(รอยละ 12.2) และเปนเทศกาลการดื่มและเลี้ยงฉลองกับคนสนิท (รอยละ4.8) ตามลําดับ สิ่งที่ประชาชนวางแผน
จะทําในชวงวันสงกรานตสูงที่สุดคือ เลนสาดน้ํากันอยางสนุกสนาน (รอยละ 37.9) รองลงมาคือ เดินทางไป
เยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลําเนาเดิม และไปรดน้ําขอพรจากผูใหญ (เทากันที่รอยละ 33.5) ไปเที่ยวพักผอนกับ
ครอบครัวหรือคนใกลตัว (รอยละ 26.5) และไปเที่ยวชมงานที่จัดตามสถานที่ตางๆ (รอยละ 23.5) ตามลําดับ
สําหรับสถานที่ที่ประชาชนคิดวาจะเดินทางไปในชวงวันสงกรานตสูงที่สุดสามลําดับแรกคือ บานญาติพี่นอง
เพื่อนฝูงและคนรูจัก (รอยละ 31.3) ทะเล น้ําตก หรือที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติอื่นๆ (รอยละ 22.0) และไมมีการ
เดินทาง (รอยละ 20.0) สวนกิจกรรมพิเศษที่จะทํารวมกันในวันแหงครอบครัว เรียงตามลําดับคือ การมีเวลา
ใหกับครอบครัวอยางเต็มที่ (รอยละ 39.7) พาครอบครัวไปเยี่ยมญาติและขอพรจากญาติผูใหญที่นับถือ (รอยละ
28.3) พาครอบครัวไปทองเที่ยวนอกบานและชอปปง (รอยละ 22.3) และพาครอบครัวไปทําบุญ (รอยละ 22.2)
ตามลําดับ
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ประชาชนสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาการกระทําที่เปนภัยคุกคามตอประเพณีอันดีงามในชวง
เทศกาลวันสงกรานตมากที่สุดคือ การแตงตัวโปเกินงามและการแสดงโชวยั่วยุอารมณทางเพศ (รอยละ 62.2)
รองลงมาคือ การดื่มสุราของมึนเมาขณะเลนสงกรานต (รอยละ 37.9) การฉวยโอกาสลวนลามผูหญิงขณะเลน
สงกรานต (รอยละ 31.3) การเลนสงกรานตดวยอุปกรณที่สุมเสี่ยงตออันตราย (รอยละ 30.4 ) การทะเลาะวิวาท
(รอยละ 29.2 ) และการขับรถดวยความคึกคะนอง-ประมาท-ขาดสติ (รอยละ26.0) ตามลําดับ ในขณะที่
ประชาชนส ว นใหญ มี ค วามมั่ น ใจว า ตนเองจะไม เ ป น ต น เหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นช ว งวั น สงกรานต
(ร อยละ 69.8) สวนประชาชนที่รูสึกไมมั่ นใจ (รอยละ 30.2) ประชาชนมี ความเห็น วา ในชวงเทศกาลวัน
สงกรานตปนี้ จะมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นกวาปกอน (รอยละ 42.9 ) สวนที่มีความเห็นวาอุบัติเหตุจะลดลงกวาปกอน
(รอยละ 40.8 )และประชาชนที่มีความเห็นวาการเกิดอุบัติเหตุปนี้จะใกลเคียงกับปกอน (รอยละ 16.3)
สําหรับประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
1. กลุมบุคคลที่ประชาชนอยากจะอวยพรใหมากที่สุดสามลําดับแรก คือ ทหาร (รอยละ 38.0 )
ชาวบานทั่วไป (รอยละ 27.1) และครูหรือเจาหนาที่ดานการศึกษา (รอยละ 10.6)
2. คํ า อวยพรที่ ป ระชาชนอยากจะมอบให กั บ พี่ น อ งในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ม ากที่ สุ ด
เรียงตามลําดับคือ ขอเปนกําลังใจใหกับทุก ๆ คน (รอยละ 34.9) ขอใหทุกคนปลอดภัย (รอยละ 21.3) ขอความ
สงบสุขจงบังเกิดขึ้นในเร็ววัน (รอยละ 18.5) ขอใหทุกคนประสบแตความโชคดี (15.4) และขอใหทานสูตอไป
ไมทอถอย (รอยละ10.0)
3. ประชาชนที่ ต องการและไม ตองการใหนายกรัฐมนตรีห รือรัฐมนตรีมารวมในงานเทศกาลวัน
สงกรานตกับพี่นองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ ตองการใหนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมารวมในงานเทศกาลวันสงกรานต (รอยละ 54.0 ) ไมตองการใหมารวม (รอยละ 46.0 )
4. บุคคลฝายการเมืองและฝายการปกครองที่ประชาชนอยากจะใหมารวมในงานเทศกาลวันสงกรานต
กับพี่นองในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมากที่สุด เรียงตามลําดับคือ นายกรัฐมนตรี (รอยละ 31.3) ผูนําฝายคาน
(รอยละ 26.3) รมช. ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ (รอยละ 17.0 ) ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยูบํารุง (รอยละ 10.2 ) พล.อ.ประยุทธ
จันทรโอชา (รอยละ 7.7) รมต.จารุพงศ เรืองสุวรรณ (รอยละ 4.0) พล.อ.อ. สุกําพล สุวรรณทัต (รอยละ 2.6)
และ พล.ต.อ. อดุลย แสงสิงหแกว (รอยละ 0.9 )

