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    ผลสํารวจเร่ือง  “คสช. กับการแกปญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคา และหวยใตดิน” 

              
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่ว

ประเทศ จํานวน 1,210 คน พบวา  
 

ประชาชน รอยละ 46.4 ไดพบเห็นหรือซื้อลอตเตอรี่ประจํางวดวันที่ 16 กรกฎาคม ที่จะถึงน้ี ในราคา 
95-100 บาท รองลงมารอยละ 30.1 มีการขายในราคา 85-90 บาท และ รอยละ 19.4 ขายในราคา 80 บาท มีเพียง
รอยละ 4.1 เทาน้ันที่พบเห็นการขายในราคา 105-120 บาท 

 

ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 51.9 เห็นวาหากมีการขายลอตเตอรี่ออนไลน ก็จะสามารถชวยแกไขปญหาการ
ขายลอตเตอรี่เกินราคาได ขณะที่รอยละ 22.0 คิดวาแกไมได ที่เหลือรอยละ 26.1 ยังไมแนใจ 

 

เม่ือถามถึงความมั่นใจที่มีตอ คสช. วาจะแกปญหาการขายลอตเตอร่ีเกินราคาไดอยางยั่งยืนในระยะ
ยาวไดหรือไม ประชาชนรอยละ 42.9 ม่ันใจวาทําได ขณะที่รอยละ 39.4 ไมม่ันใจวาทําได ที่เหลือรอยละ 17.7 ไม
แนใจ 

 

สําหรับความเห็นตอการปราบปรามหวยใตดินในตอนน้ีวาจะทําใหคนไทยเลิกเลนหวยใตดินได
หรือไมน้ัน  รอยละ 51.1 เห็นวาไมสามารถทําใหคนไทยเลิกเลนหวยใตดินได แตคงลดจํานวนลง รองลงมา
รอยละ 36.3 เห็นวาจะมีการเลนหวยใตดินเหมือนเดิม และมีเพียงรอยละ 7.5 เทาน้ันที่เห็นวาสามารถเลิกไดและ
หมดไป เม่ือถามตอวาเห็นดวยหรือไมหากมีการทําใหหวยใตดินถูกกฎหมายรอยละ 77.3 บอกวาเห็นดวย 
ขณะที่รอยละ 15.6 ไมเห็นดวย ที่เหลือรอยละ 7.1 ไมแนใจ 

 

เม่ือถามถึงการรับรูวาใครเปนเจามือหวยใตดินในพื้นที่รอยละ 56.8 ไมรูวาใครเปนเจามือหวยตัวจริง 
ขณะที่รอยละ 15.3 บอกวาเปนนักธุรกิจ คนร่ํารวย รอยละ 12.8 บอกวาเปนคนม่ีสี (ตํารวจ ทหาร) และ     รอยละ 
9.9 บอกวาเปนนักการเมืองทองถิ่น 

 

เรียน บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม 

         รวม 5 หนา 

ประชาชน 50.5 % ยังเห็นการขายลอตเตอรี่ราคาเกิน 92 บาทอยู 
51.9% เห็นวาการขายลอตเตอรี่ออนไลน จะสามารถแกไขปญหาลอตเตอรีเ่กินราคาได 

42.9% ม่ันใจวา คสช. แกปญหาราคาลอตเตอรี่ไดอยางยั่งยืนในระยะยาว 
77.3% หนุนทําหวยใตดินใหถูกกฎหมาย



 

 2

สําหรับการเลนหวยใตดินงวดที่ผานมา ประชาชนรอยละ 79.4 บอกวาไมไดเลนและไมเคยเลน 
ขณะที่รอยละ 20.6 บอกวาเลน 

 

สุดทายเม่ือถามเฉพาะผูที่เลนหวยใตดินในงวดที่ผานมาถึงจํานวนเงินที่เลน พบวารอยละ 23.3    
เลนงวดละ 101-200 บาท รองลงมารอยละ 20.8 เลนงวดละไมเกิน 100 บาท และรอยละ 16.1 เลนงวดละ     
501 -1,000 บาท 

 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1. สลากกินแบงรัฐบาล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม ที่จะถึงน้ี ประชาชน ซื้อหรือเห็น การจําหนายในราคาคูละก่ีบาท 

(ถามเฉพาะผูที่ ซ้ือ/เห็นการจําหนายลอตเตอรี่) 
จําหนายในราคาคูละ 80 บาท  รอยละ 19.4
จําหนายในราคาคูละ 85 - 90  บาท รอยละ  30.1 

จําหนายในราคาคูละ 95 - 100 บาท รอยละ  46.4 

จําหนายในราคาคูละ 105 - 120 บาท รอยละ  4.1 

 
2. หากมีการขายลอตเตอรี่ออนไลน จะสามารถแกปญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาไดหรือไม 

คิดวาได รอยละ 51.9
คิดวาไมได รอยละ 22.0
ไมแนใจ รอยละ  26.1

 
 

3. ความม่ันใจที่มีตอ คสช. วาจะสามารถแกปญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาไดอยางยั่งยืนในระยะยาว 
ม่ันใจวาทําได รอยละ 42.9
ไมม่ันใจวาทําได รอยละ 39.4
ไมแนใจ รอยละ 17.7

 
 

 4. ความเห็นตอการปราบปรามหวยใตดินในตอนน้ีวาจะทําใหคนไทยเลกิเลนหวยใตดินไดหรือไม 
เลิกไดและหมดไป   รอยละ 7.5
เลิกไมได แตคงลดจํานวนลง รอยละ 51.1
มีการเลนกันเหมือนเดิม รอยละ 36.3
ไมแนใจ รอยละ 5.1
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5. ความเห็นตอการทําหวยใตดินใหถูกกฎหมาย 

เห็นดวย รอยละ 77.3
ไมเห็นดวย รอยละ 15.6
ไมแนใจ รอยละ 7.1

 
6. เม่ือถามถึงคนที่เปนเจามือหวยในพ้ืนที่ที่กลุมตวัอยางอาศัยอยู พบวา 

ไมรูวาใครเปนเจามือจริงๆ  รอยละ 56.8 

นักธุรกิจ ผูรํ่ารวย รอยละ 15.3 

คนมีสี (ตํารวจ ทหาร)                     รอยละ 12.8 

นักการเมืองทองถิ่น รอยละ 9.9 

นักเลงในพื้นที่            รอยละ 3.8 

นักการเมืองระดับชาติ รอยละ 1.4
 
7. ความเห็นตอการเลนหวยใตดินในงวดที่ผานมา 

เลน รอยละ 20.6
ไมไดเลน/ไมเลนอยูแลว รอยละ 79.4 

 
8. เม่ือถามเฉพาะผูทีเ่ลนหวยใตดินตอวา เลนเปนจํานวนเงินประมาณก่ีบาท พบวา 

นอยกวา 100 บาท รอยละ 20.8
101 - 200 บาท รอยละ 23.3 

201 – 300 บาท รอยละ 15.0 

301 – 400 บาท รอยละ 2.5 

401 – 500 บาท รอยละ 6.3 

501 -1,000 บาท รอยละ 16.1 

มากกวา 1,000 บาท รอยละ 16.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในประเด็นที่เก่ียวของกับ ราคาลอตเตอรี่ที่จําหนาย

อยูในปจจุบันหลัง คสช. ขอความรวมมือไมใหขายเกินราคา และความเห็นตอการเลนหวยใตดินและการ
ปราบปราม เพ่ือสะทอนมุมมองของประชาชนใหสังคม และหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบและนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจดําเนินงานตางๆ ตอไป  

 
ประชากรที่สนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป โดยการสุม
สัมภาษณทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random 
Sampling แลวใชวิธีการถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากสํานักงานสถติิแหงชาติ  

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดย
อิสระ (Open Ended) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7 – 8 กรกฎาคม 2557 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   14 กรกฎาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ
เพศ   
            ชาย 623 51.5 
            หญิง 587 48.5 

รวม 1,210 100.0 

อายุ  
            18 ป - 30 ป 198 16.4 
            31 ป – 40 ป 311 25.6 
            41 ป – 50 ป 335 27.7 
            51 ป - 60 ป 249 20.6 
   61 ป ขึ้นไป 117 9.7 

รวม 1,210 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 755 62.4 
            ปริญญาตรี 346 28.6 
            สูงกวาปริญญาตรี 109 9.0 
                                 รวม 1,210 100.0 

อาชีพ  
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 182 15.0 
            พนักงานบริษัทเอกชน 234 19.4 
            คาขาย  225 18.6 
   เจาของกิจการ 50 4.1 
            รับจางทั่วไป 190 15.7 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 145 12.0 
    นิสิตนักศึกษา  35 2.9 
            อ่ืนๆอาชีพอิสระ วางงาน เกษตรกร 149 12.3 

รวม 1,210 100.0 
 
 

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 


