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 เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม/ เศรษฐกิจ                 รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง “การจับจายใชสอยในชวงตรุษจีน”  
 

ประชาชน 80.2 % เห็นวาของไหวเจามีราคาแพงข้ึน 
46.8% ตั้งใจจะซื้อของไหวเจาครบตามประเพณี แตคงตองซื้อแตละอยางในปริมาณนอยลง 

 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) ไดทําการสํารวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑลที่ไหวเจาในชวงเทศกาลตรุษจีนปน้ี จํานวน 1,155 คน พบวา  
 

 ประชาชนรอยละ 55.3 เตรียมงบประมาณไวใชสําหรับเทศกาลตรุษจีนปน้ีเพิ่มข้ึนจากปที่แลว  
รองลงมารอยละ 32.2 ระบุวาเตรียมไวพอๆ กับปที่แลว และมีเพียงรอยละ 12.5 ที่ระบุวาเตรียมไวลดลงจากปที่แลว  
 

 เม่ือใหเปรียบเทียบราคาของไหวเจาในปน้ีกับปที่แลว ประชาชนสวนใหญ รอยละ 80.2 เห็นวาของ
ไหวเจามีราคาแพงข้ึน รอยละ 19.0 เห็นวาราคาพอๆกับปที่แลว มีเพียงรอยละ 0.8 เทาน้ัน ที่เห็นวาราคาถูกกวาป
ที่แลว 
 

 ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 46.8 ตั้งใจจะซื้อของไหวเจาครบตามประเพณี แตคงตองซื้อแตละอยาง
ในปริมาณนอยลง และรอยละ 23.9 คงตองตัดของไหวเจาบางอยางที่ตัดไดออก โดยอาจจะไมครบตามประเพณี 
ขณะที่รอยละ 23.5 จะซื้อของไหวเจาครบตามประเพณี และซื้อในปริมาณมาก 
  

 สําหรับผูที่ไดรับอ่ังเปาในปน้ี รอยละ 59.9 คาดวาจะไดรับเทาเดิม รองลงมารอยละ 26.7 คาดวาจะ
ไดรับอ่ังเปาลดลง และรอยละ 13.4 คาดวาจะไดรับอ่ังเปาเพ่ิมขึ้น  
  

 สวนผูที่แจกอ่ังเปาในปน้ีรอยละ 68.5 จะแจกอ่ังเปาเทาเดิม รองลงมารอยละ 15.9 คาดวาจะ
แจกอ่ังเปาเพ่ิมขึ้น และรอยละ 15.6 คาดวาจะแจกอ่ังเปาลดลง  
  

 ส่ิงที่ชอบในชวงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด คือ ไดไหวเจาไหวบรรพบุรุษ รอยละ 75.0 รองลงมาคือ 
ไดพบปะญาติพ่ีนอง รวมญาติ รอยละ 65.7 และไดขอพรเปนสิริมงคลชีวิต รอยละ 63.6 
  

 เรื่องที่จะอธิษฐานขอพรจากการไหวเจาในวันตรุษจีนที่จะถึงน้ีมากที่สุด คือ ขอใหตนเองและ
ครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงรอยละ 30.3 รองลงมาคือ ขอใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข มีความสุข
ตลอดไปรอยละ 21.6 และขอใหประเทศไทยสงบสุขรอยละ 13.7 
      
 มีรายละเอียดดังน้ี 
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1. การเตรียมงบประมาณไวใชจายในชวงเทศกาลตรุษจีนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่แลว 
 

- เตรียมงบประมาณเพ่ิมข้ึน   รอยละ 55.3 

- เตรียมงบประมาณพอๆ กับปที่แลว รอยละ 32.2 

- เตรียมงบประมาณลดลง         รอยละ 12.5 

 
2. ความเห็นเก่ียวกับราคาของไหวเจาปน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับปที่แลว 
 

- แพงกวาปที่แลว รอยละ 80.2 

- พอๆ กับปที่แลว รอยละ 19.0 

- ถูกกวาปที่แลว รอยละ 0.8 

 
3. รูปแบบการเลือกซื้อของไหวเจาในชวงเทศกาลตรุษจีนปน้ี ของประชาชน คือ  
 

- ซื้อของไหวเจาครบตามประเพณี โดยแตละอยางปริมาณนอยลง รอยละ 46.8
- ตัดของไหวเจาบางอยางที่ตัดไดออก โดยอาจจะไมครบตามประเพณี รอยละ 23.9
- ซ้ือของไหวเจาครบตามประเพณี และซื้อในปริมาณมาก รอยละ 23.5
- อ่ืนๆ อาทิ ซ้ือของไหวเทาเดิม รอยละ 5.8

 
4. ตรุษจีนปน้ีคาดวาจะไดรับอ่ังเปาจากผูใหญ ที่ทํางาน / แจกอ่ังเปาลูกหลานเพิ่มข้ึนหรือลดลงเมื่อเทียบกับป
ที่แลว 

- ไดรับอ่ังเปา   รอยละ 27.8 

- แจกอ่ังเปา รอยละ 55.6 

- ไมไดรับและไมไดแจกอ่ังเปา         รอยละ 16.6 
   
   ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเฉพาะผูที่ไดรับอ่ังเปาพบวา 
  

- คาดวาจะไดอ่ังเปาเทาเดิม รอยละ 59.9 

- คาดวาจะไดอ่ังเปาลดลง         รอยละ 26.7 

- คาดวาจะไดอ่ังเปาเพ่ิมขึ้น   รอยละ 13.4 

 
   และเม่ือพิจารณาเฉพาะผูที่แจกอ่ังเปา พบวา 
 

- คาดวาจะแจกอ่ังเปาเทาเดิม รอยละ 68.5 

- คาดวาจะแจกอ่ังเปาเพ่ิมขึ้น รอยละ 15.9 

- คาดวาจะแจกอ่ังเปาลดลง         รอยละ 15.6 

 



 

 3

 
5. ส่ิงที่ชอบในชวงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
 

ไดไหวเจา ไหวบรรพบุรุษ    รอยละ 75.0 

ไดพบปะญาติพ่ีนอง รวมญาติ รอยละ 65.7 

ไดขอพรเปนสิริมงคลชีวิต  รอยละ 63.6 

ไดไปเที่ยวพักผอน รอยละ 24.5 

อ่ังเปา รอยละ 22.3 

 

6. เร่ืองที่จะอธิษฐานขอพรจากการไหวเจาในวันตรุษจีนที่จะถึงน้ีมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ขอใหตนเองและครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง รอยละ 30.3 

- ขอใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข มีความสุขตลอดไป รอยละ 21.6 

- ขอใหประเทศไทยสงบสุข รอยละ 13.7 

- ขอใหรํ่ารวยมีโชคมีลาภ รอยละ 13.1 

- ขอใหทํามาคาขึ้น กิจการรุงเรือง คาขายดี รอยละ 12.5 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองในเทศกาล
ตรุษจีนที่จะถึงนี้ เก่ียวกับการเตรียมงบประมาณและการจับจายใชสอยในชวงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงเรื่องที่
ชอบและเร่ืองที่อธิษฐานจากการไหวเจาในชวงเทศกาลตรุษจีน ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนใหสังคมและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ  

 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนที่ไหวเจาในเทศกาลตรุษจีน อายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยู

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยวิธีสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 1,155 คน เปนเพศชายรอยละ 43.8 และเพศหญิงรอยละ 56.2 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของ 
และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 24 – 26 มกราคม 2557 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  29 มกราคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 506 43.8 
            หญิง 649 56.2 

รวม 1,155 100.0 
อายุ  
 25 - 35  ป 272 23.5 
 36 - 45 ป 282 24.4 
 46 - 55 ป 302 26.2 
 56 ปขึ้นไป 299 25.9 

รวม 1,155 100.0 
การศึกษาปจจุบัน  
 ต่ํากวาปริญญาตรี 618 53.5 
 ปริญญาตรี  447 38.7 
 สูงกวาปริญญาตรี 90 7.8 

รวม 1,155 100.0 
อาชีพ  
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 57 4.9 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 255 22.1 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 490 42.4 
 เจาของกิจการ 149 12.9 
      รับจางทั่วไป 69 6.0 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 124 10.7 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 11 1.0 

รวม 1,155 100.0 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 


