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ผลสํารวจเรื่อง  “ความเห็นตอปญหาเนื้อหมูราคาแพงและความเชื่อมั่นในการแกปญหาของรัฐบาลชุดใหม” 
 

 กรุงเทพโพลล ระบุ ราคาเนื้อหมูเพิ่มสูงขึ้นทําคนกรุงเทพฯ เดือดรอน  พรอมเชื่อมั่นวา
รัฐบาลชุดใหมจะสามารถแกปญหาราคาเนื้อหมูท่ีเพิ่มสูงขึ้นได 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจขอมูลของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร  
โดยเก็บขอมูลเม่ือวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม ท่ีผานมา พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ  72.5  ไดรับความเดือดรอนจากการที่เนื้อหมู
ราคาเพิ่มสูงขึน้ โดยวิธีการรบัมือกับปญหาเนื้อหมูราคาแพงของคนกรงุเทพฯ พบวา รอยละ 60.1 จะลดการบริโภคลง 
และหันไปบริโภคเนื้อสัตวอยางอื่นแทน เชน ไก  เนื้อ  ปลา  และผัก  รอยละ 6.2 จะหยุดการบริโภค จนกวาราคาเนือ้หมูจะ
กลับสูภาวะปกติ  ขณะที่รอยละ 33.7 จะยังคงบริโภคเหมือนเดิม  เม่ือถามถึงสาเหตสุําคัญท่ีทําใหเนื้อหมูมีราคาแพง  
คนกรุงเทพฯ เห็นวาเปนเพราะ ระบบนายทุน พอคาคนกลางเอาเปรียบ (รอยละ 33.5) รองลงมาคอื ราคาอาหารสัตวแพง
ขึ้น (รอยละ 25.2) และสภาพอากาศที่แปรปรวนทําใหหมูเปนโรค (รอยละ 20.4) สวนราคาเนื้อหมูท่ีคนกรุงเทพฯ เห็นวา
พอท่ีจะจายไดอยูท่ีกิโลกรัมละ 138 บาท 

 
 สําหรับความเชื่อม่ันตอรัฐบาลชุดใหมในการแกปญหาราคาเนื้อหมูท่ีเพิ่มสูงขึ้นพบวา  คนกรุงเทพฯ รอยละ 54.5 
เชื่อม่ันคอนขางมากถึงเชื่อม่ันมาก ขณะที่รอยละ 45.5 ไมคอยเชื่อม่ันถึงไมเชื่อม่ันเลย ท้ังนี้สิ่งท่ีคนกรุงเทพฯ อยากฝากถึง
รัฐบาลชุดใหมมากที่สุดในการแกปญหาปากทองของประชาชนพบวา อันดับแรกไดแก อยากใหชวยลดคาครองชพี 
ควบคุมราคาสนิคาอุปโภค บริโภคใหเหมาะสม ไมทําใหประชาชนเดือดรอน (รอยละ 57.9) รองลงมาคือ อยากใหชวยทํา
ตามนโยบายทีไ่ดหาเสียงไวอยางเรงดวน โดยเฉพาะอยางยิง่ การเพิ่มคาแรงขัน้ต่ําและการเพิ่มเงินเดือน (รอยละ 29.2) 
และอยากใหรัฐบาลชวยดูแลเรื่องการกักตุนสินคา ไมใหกลุมนายทุนและพอคาคนกลางเอาเปรียบผูบริโภค (รอยละ 1.9) 
 

โปรดพิจารณารายละเอียดตอไปนี ้



 

 

 

2

1. ความเดือดรอนจากปญหาเนื้อหมูราคาเพิ่มสูงขึน้ พบวา 
 

เดือดรอน รอยละ 72.5 
ไมเดือดรอน รอยละ 27.5 

 
2. วิธีการรับมือกับปญหาเนื้อหมูราคาแพง คือ 
 

ลดการบริโภคลง และหันไปบริโภคเนื้อสัตวอยางอื่นแทน เชน ไก  เนื้อ  ปลา  และ ผัก  รอยละ 60.1 
ยังคงบริโภคเหมือนเดิม รอยละ 33.7 
หยุดการบริโภค จนกวาราคาเนื้อหมูจะกลับสูภาวะปกติ รอยละ 6.2 

 
3. ความเห็นตอสาเหตุท่ีเนื้อหมูมีราคาเพิ่มสูงขึ้น คือ 
 

ระบบนายทุน พอคาคนกลางเอาเปรียบ รอยละ 33.5 
ราคาอาหารสัตวแพงขึ้น รอยละ 25.2 
สภาพอากาศที่แปรปรวนทําใหหมูเปนโรค รอยละ 20.4 
เกิดพายุ / น้ําทวม รอยละ 15.4 
อ่ืนๆ อาทิเชน คาขนสง คาน้ํามันแพง  รอยละ 5.5 

 
4. จากขาวท่ีทางสมาคมผูเล้ียงสุกรคาดวาภายในไมเกินเดือนกันยายนนี้ ราคาเนื้อหมูจะขยับเพิ่มสูงขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ  
    200 บาท ราคาเนื้อหมูท่ีประชาชนพอที่จะจายได  อยูท่ี 
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ราคา 100 - 120 บาท รอยละ 34.5 
ราคา 121 - 140 บาท รอยละ 19.5 
ราคา 141 - 160 บาท  รอยละ 37.2 
ราคา 161 - 180 บาท  รอยละ 7.7 
ราคา 181 - 200 บาท  รอยละ 1.1 

        หมายเหตุ ราคาของเนื้อหมูท่ีประชาชนพอที่จะจายได เฉล่ียกิโลกรัมละ 138 บาท 
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5. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาลชดุใหมวาจะสามารถแกปญหาราคาเนื้อหมท่ีูเพิ่มสูงขึ้นได พบวา 
  

เชื่อม่ันคอนขางมากถึงเชื่อม่ันมาก 
(โดยแบงเปนเชื่อม่ันคอนขางมากรอยละ 34.2 และเชื่อม่ันมากรอยละ 20.3) 

รอยละ 54.5 

ไมคอยเชื่อมั่นถึงไมเชื่อมั่นเลย 
(โดยแบงเปนไมคอยเชื่อมั่นรอยละ 37.1 และไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 8.4) 

รอยละ 45.5 

 
6. สิ่งท่ีอยากฝากถึงรัฐบาลชดุใหมในการแกปญหาปากทองของประชาชน (3 อันดับแรก) คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
    

อยากใหชวยลดคาครองชีพ ควบคุมราคาสนิคาอุปโภค บริโภค 
ใหเหมาะสม ไมทําใหประชาชนเดือดรอน 

รอยละ 
 

57.9 

อยากใหชวยทาํตามนโยบายที่ไดหาเสยีงไวอยางเรงดวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การเพิม่คาแรงขั้นต่ําและการเพิ่มเงนิเดือน 

รอยละ 29.2 

อยากใหรัฐบาลชวยดแูลเรื่องการกักตนุสินคา ไมใหกลุมนายทุนและ
พอคาคนกลางเอาเปรียบผูบริโภค 

รอยละ 1.9 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

1. เพื่อใหทราบถงึความเดือดรอนจากปญหาที่เนื้อหมรูาคาเพิม่สูงขึ้น 
2. เพื่อใหทราบถงึวิธีการรับมือกับปญหาเนื้อหมูราคาแพง 
3. เพื่อใหทราบถงึความเหน็ตอสาเหตุที่ราคาเนื้อหมูเพิ่มสูงขึ้น 
4. เพื่อใหทราบถงึระดับราคาเนือ้หมูที่ประชาชนสามารถจะจายได 
5. เพื่อสะทอนความเชื่อมั่นตอรัฐบาลใหมในการแกปญหาราคาเนื้อหมูที่เพิ่มสูงขึ้น 
6. เพื่อสะทอนถึงสิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลชุดใหมในการแกปญหาปากทองของประชาชน 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่ไปจับจายซื้อของในตลาดขนาด
ใหญจํานวน 10 แหง ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ตลาดคลองเตย (เขตคลองเตย) ตลาดบางเขน (เขตจตุจักร) ตลาด
เทวราช (เขตดุสิต) ตลาดบางกะป (เขตบางกะป) ตลาดยิ่งเจริญ (เขตบางเขน) ตลาดกรุงธน (เขตบางพลัด) ตลาดออน
นุช (เขตวัฒนา) ตลาดหัวตะเข (เขตลาดกระบัง) ตลาดเอี่ยมสมบัติ (เขตสวนหลวง) และตลาดหวยขวาง (เขตหวย
ขวาง)  ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบบเปนระบบ (Systematic  Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 808  คน เปนเพศชายรอยละ 48.5 และเพศหญิงรอยละ 51.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
      ในการประมาณการขนาดตัวอยางสําหรับผลสํารวจในภาพรวมมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับ  
ความเชื่อมั่น 95%  
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และขอคําถามปลายเปด และไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  8 - 9 สิงหาคม 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  10 สิงหาคม 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
       ชาย 392 48.5 
       หญิง 416 51.5 

รวม 808 100.00 
อายุ   
       18 ป – 25 ป 182 22.5 
       26 ป – 35 ป 218 27.0 
       36 ป – 45 ป 192 23.8 
       46 ปขึ้นไป 216 26.7 

รวม 808 100.0 
การศึกษา   
       ต่ํากวาปริญญาตรี 532 65.8 
       ปริญญาตรี 248 30.7 
       สูงกวาปริญญาตรี 22 2.7 
      ไมระบุระดับการศึกษา 6 0.8 

รวม 808 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ / ลูกจางราชการ 102 12.6 
      พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 208 25.7 

เจาของกิจการ 60 7.5 
พอคา / แมคา / อาชีพอิสระ 148 18.3 

      รับจางทั่วไป 130 16.1 
      พอบาน / แมบาน / เกษยีณอายุ / วางงาน 74 9.2 
      นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 86 10.6 

รวม 808 100.0 
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 จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอเดือน   

ไมมีรายได 64 7.9 
ไมเกิน 10,000     บาท  280 34.7 
10,001 – 20,000  บาท 308 38.1 
20,001 – 30,000  บาท 94 11.6 
30,001 – 40,000  บาท 34 4.3 
40,001 – 50,000  บาท 14 1.7 
มากกวา 50,000   บาท 14 1.7 

รวม 808 100.0 
 
 
 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


