
  
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเรื่อง : ตรุษจีนป 2552 ในมุมมองคนกรุงเทพฯ 
 

 ชวงเทศกาลตรุษจีนของทุกป ชาวไทยเชื้อสายจีนตางออกมาจับจายซื้อของกันอยางคึกคักเพื่อเตรียมไวใช
เซนไหวเทพเจาและบรรพบุรุษตามความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานับพันป สงผลใหมีเงินหมุนเวียนในตลาดแตละป
จํานวนไมนอย แตจากปญหาเศรษฐกิจและการระบาดของโรคไขหวัดนกที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจสงผลตอปริมาณการ
จับจายใชสอยและความมั่นใจในการบริโภคสัตวปกในชวงเทศกาลดังกลาว ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพ
โพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ตรุษจีนป 2552 ในมุมมองคนกรุงเทพฯ”  โดยเก็บขอมูลจากคน
ไทยเชื้อสายจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มาจับจายซื้อของในตลาด 11 แหง ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,108 คน เปน
เพศชายรอยละ 48.0 และเพศหญิงรอยละ 52.0 เม่ือวันที่ 21-22 มกราคม 2552 สรุปผลได ดังน้ี 

             
1.  งบประมาณที่เตรียมไวใชจายในเทศกาลตรุษจีนในปน้ีเมื่อเทียบกับปที่แลว พบวา 
 

- ลดลงกวาปที่แลว รอยละ  49.2 
   โดยใหเหตุผลวา ตองประหยัด เศรษฐกจิไมดี รายไดลดลง เปนตน  
 
- เทาๆ กับปที่แลว รอยละ   25.5 
   โดยใหเหตุผลวา ตั้งงบประมาณพอๆ กับปที่แลวแตปริมาณของที่ได 
   อาจลดลงบาง  ราคาสินคาไมตางจากปที่แลวมากนัก เปนตน 
 
- เพ่ิมขึ้นกวาปที่แลว รอยละ  25.3 
   โดยใหเหตุผลวา ครอบครวัใหญตองใชของไหวจํานวนมาก  

สินคามีราคาแพงขึ้น ตองการใชของไหวทีมี่คุณภาพดี เปนตน 
 

2. ความมั่นใจเก่ียวกับความปลอดภยัในการบริโภคสัตวปกชวงเทศกาลตรุษจีนปน้ี พบวา 
 

  - มั่นใจ  รอยละ 70.7    (โดยมั่นใจมาก รอยละ   24.7 และคอนขางมั่นใจ รอยละ  46.0) 
  - ไมม่ันใจ  รอยละ 29.3    (โดยไมคอยมัน่ใจ รอยละ   26.2 และไมมั่นใจเลย รอยละ   3.1)  
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3.   การรับทราบเรื่องการจัดทําสายรัดขอขาสัตวปกที่วางจําหนายซึ่งผานการตรวจแลววาปลอดภัย
จากเชื้อไขหวัดนก  

  
- ทราบ   รอยละ  42.8 

  - ไมทราบ  รอยละ 57.2 
     

4.   เร่ืองที่ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรจากเทพเจาในวันตรุษจีน (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - ขอใหคาขายคลอง กิจการเจริญรุงเรอืง มีกําไร รํ่ารวยเงินทอง รอยละ 39.7 
  - ขอใหคนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง   รอยละ  39.6 
  - ขอใหประเทศชาตสิงบสุข คนในชาตรัิกสามัคคีกัน   รอยละ  7.3  
  - ขอใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น     รอยละ  6.8 
  - อ่ืนๆ อาทิ ขอใหประสบความสําเร็จในทุกๆดาน ขอใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครอง ฯลฯ รอยละ  1.7 
  - ไมขอพรใดๆ        รอยละ  5.0 

 
5. ความเชื่อมั่นตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ 
 

  - มั่นใจ  รอยละ 53.4  (โดยมั่นใจมาก รอยละ16.6   และคอนขางมั่นใจ รอยละ 36.8) 
  - ไมม่ันใจ รอยละ 46.6  (โดยไมคอยมั่นใจ รอยละ 37.8   และไมมั่นใจเลย รอยละ 8.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพโพลล   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของคนไทยเชือ้สายจีนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเดน็ตอไปน้ี 

1. งบประมาณที่จะใชจายในเทศกาลตรุษจนีในปนีเ้มื่อเทยีบกับปที่แลว 
2. ความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภคสัตวปกในชวงเทศกาลตรษุจีนปน้ี 
3. การรับทราบเรื่องการจัดทําสายรัดขอขาเปดและไกที่ผานการตรวจแลววาปลอดภัยจากเชื้อไขหวัดนก  
4. เรื่องที่ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรจากเทพเจาในวันตรษุจีน 
5. ความเชื่อม่ันตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 31 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมตลาดที่กระจายอยูในเขต
ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวน 11 แหง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
ไดแก ตลาดคลองเตย ตลาดบางกะป ตลาดบางขุนศรี ตลาดบางแค ตลาดบางนา ตลาดพระโขนง ตลาดยิ่งเจริญ 
ตลาดเยาวราช ตลาดรุงเจริญ ตลาดแสงจันทร และตลาดอุดมสุข จากนั้นจึงสุมเลือกประชากรเปาหมายที่จะ
สัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน1,108 คน เปนเพศชายรอยละ 48.0 และเพศหญิงรอยละ 
52.0 
 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ±4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด 
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  21-22 มกราคม 2552  
 

      วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :  23 มกราคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
       ชาย 532 48.0 
       หญิง 576 52.0 

รวม 1,108 100 
อายุ   
         31-40 ป 418 37.7 
         41-50 ป 324 29.2 
       51-60 ป 234 21.1 
       61 ปขึ้นไป 132 11.9 

รวม 1,108 100 
การศึกษา   
      ต่ํากวาปริญญาตรี 680 61.4 
      ปริญญาตร ี 380 34.3 
      สูงกวาปริญญาตรี 48 4.3 

รวม 1,108 100 
อาชีพ   
     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 74 6.7 
     พนักงานบริษัทเอกชน 186 16.8 
     คาขาย ธุรกิจสวนตวั 462 41.7 
     รับจางทั่วไป 158 14.3 
     พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ 174 15.7 
     อ่ืนๆ 54 4.8 

รวม 1,108 100 
 
 
 

 
 


