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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนกบัความคาดหวงัต่อการควบคุมราคาลอตเตอร่ีของรัฐบาล” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนกบัความ

คาดหวงัต่อการควบคุมราคาลอตเตอร่ีของรัฐบาล” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,199 คน 
พบว่า ประชาชนร้อยละ 94.5 บอกว่าทราบข่าวการควบคุมราคาขายลอตเตอร่ีในราคา 80 บาทของรัฐบาล  มีเพยีงร้อยละ 5.5 ท่ี
บอกวา่ไม่ทราบ 
 

เม่ือถามว่า “รัฐบาลจะควบคุมราคาลอตเตอร่ีให้ขายในราคาคู่ละ  80  บาทได้ทุกงวดหรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 คดิ
ว่าทาํไม่ได้หรือทาํได้เฉพาะช่วงแรกๆ เท่าน้ัน ขณะท่ีร้อยละ 26.8 คิดวา่ทาํไดทุ้กงวด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20.0 ยงัไม่แน่ใจ  

 

ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่าสาเหตุใดทีอ่าจทาํให้ไม่สามารถขายลอตเตอร่ี ได้ในราคา 80 บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 เห็นว่าเป็น
เพราะ คนกลางหรือยีป๊ั่ว รองลงมาร้อยละ 55.9 เห็นวา่เป็นเพราะผูข้ายตอ้งการขายเกินราคา เพื่อกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน และร้อยละ 
37.0 เห็นวา่เป็นเพราะตวัผูซ้ื้อท่ียอมซ้ือมากกวา่ 80 บาท โดยเฉพาะเลขดงั เลขชุด 

 

นอกจากนีเ้ม่ือถามว่า “พบเห็นการขายหรือซ้ือลอตเตอร่ีในงวดทีจ่ะถึงนี ้(16 มิถุนายน) ราคาคู่ละกีบ่าท ” ส่วนใหญ่
ร้อยละ 76.5 บอกว่าเห็นอยู่ทีร่าคา 80 บาท ขณะท่ีร้อยละ 23.5 บอกวา่เห็นขายสูงกวา่ 80 บาท โดยในจาํนวนน้ีร้อยละ 11.0 บอกวา่ 
เห็นอยูท่ี่ 100 บาท รองลงมา คือ 110 บาท (ร้อยละ 6.3) และ 90 บาท (ร้อยละ 3.7) 

 

ทั้งนีป้ระชาชนร้อยละ 40.6 ระบุว่าจะซ้ือลอตเตอร่ีในจํานวนคู่ทีเ่ท่าเดิมหากสามารถควบคุมราคาได้ทีคู่่ละ 80 บาท 
ขณะท่ีร้อยละ 22.0 จะซ้ือเพิ่มข้ึน และร้อยละ 16.4 ระบุวา่จากท่ีไม่เคยซ้ือแต่ถา้ราคา 80 บาท จะลองซ้ือดู  ท่ีเหลือร้อยละ 21.0 
จะไม่ซ้ือเหมือนเดิม 

 

เม่ือทาํการเปรียบเทยีบการซ้ือลอตเตอร่ีเฉลีย่ในงวดปัจจุบัน (16 มิ.ย. 58)  กบังวดทีผ่่านมา (2 มิ.ย. 58) พบว่า จํานวนเงิน
เฉลีย่ในงวดปัจจุบันเท่ากบั 272 บาท ซ่ึงลดลงจากจาํนวนเงินเฉล่ียในงวดท่ีผา่นมา 77 บาท (จากเดิม 349 บาท) 

 
 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 76.5% ช้ีไม่พบเห็นการขายลอตเตอร่ีเกนิ 80 บาท  
แต่ 53.2% เช่ือทาํไม่ได้ทุกงวด สาเหตุจากยีป๊ั่วและผู้ขายมากทีสุ่ด 

63.8%บอกถึงราคา 80 กย็งัจะซ้ือหวยใต้ดนิ  56.8%ช้ีลอตเตอร่ีออนไลน์อาจช่วยแก้ได้ 
61.3%เช่ือม่ันรัฐบาลปฏิรูปวงการลอตเตอร่ีได้แน่ 
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นอกจากนีเ้ม่ือถามว่า “หากรัฐบาลควบคุมราคาลอตเตอร่ีได้สําเร็จที่ 80 บาทแล้ว จะยังซ้ือหวยใต้ดินอกีหรือไม่” ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 63.8  บอกว่ายงัซ้ือหวยใต้ดินเหมือนเดิม โดยใหเ้หตุผลวา่ หาซ้ือไดง่้ายกวา่ (ร้อยละ 65.9) มีโอกาสถูกรางวลัสูงกว่า 
(ร้อยละ 52.3) และราคาถูกกวา่ (ร้อยละ 49.8) ขณะทีร้่อยละ 36.2 บอกว่าจะเลกิซ้ือหวยใต้ดิน 

 

สําหรับความคดิเห็นทีมี่ต่อประเด็น “ลอตเตอร่ีออนไลน์จะสามารถแก้ปัญหาการขายลอตเตอร่ีเกนิราคาและปัญหาหวย
ใต้ดินได้หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 บอกว่าสามารถแก้ได้  ในจาํนวนน้ีร้อยละ 32.7 คิดว่าแกไ้ดท้ั้งปัญหาการขายลอตเตอร่ี
เกินราคาและปัญหาหวยใตดิ้น รองลงมาร้อยละ 20.7  แกไ้ดเ้ฉพาะปัญหาราคาลอตเตอร่ีเกินราคา และร้อยละ 3.4 แกไ้ดเ้ฉพาะ
ปัญหาหวยใตดิ้น ขณะทีร้่อยละ 29.0 บอกว่าไม่สามารถแก้ได้เลย ทีเ่หลอืร้อยละ 14.2 ยงัไม่แน่ใจ   

 

สุดท้ายเม่ือถามว่าในภาพรวมเช่ือม่ันหรือไม่ว่ารัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จะสามารถปฏิรูปวงการสลากกนิแบ่งรัฐบาลหรือ
ลอตเตอร่ีได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เช่ือม่ันว่าจะทาํได้  ขณะท่ีร้อยละ 21.6 ไม่เช่ือมัน่วา่จะทาํได ้และร้อยละ 17.1 ยงัไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. การรับทราบข่าวการควบคุมราคาขายสลากกนิแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) ในราคา 80 บาทของรัฐบาลหรือไม่ 
 

ทราบ ร้อยละ 94.5 
ไม่ทราบ ร้อยละ 5.5 

 
2. ขอ้คาํถาม  “คดิว่ารัฐบาลจะควบคุมราคาลอตเตอร่ีให้ขายในราคาคู่ละ  80  บาทได้ทุกงวดหรือไม่” 

 

คิดวา่ทาํไดทุ้กงวด ร้อยละ 26.8 
คดิว่าทาํไม่ได้หรือทาํได้เฉพาะช่วงแรกๆ เท่าน้ัน ร้อยละ 53.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.0 

 

3.  สาเหตุใดทีอ่าจทาํให้ไม่สามารถขายลอตเตอร่ี ได้ในราคา 80 บาท 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     

คนกลางหรือยีป๊ั่ว ร้อยละ 56.8 
ผูข้ายตอ้งการขายเกินราคา เพื่อกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน    ร้อยละ 55.9 
ตวัผูซ้ื้อท่ียอมซ้ือมากกวา่ 80 บาท โดยเฉพาะเลขดงั เลขชุด ร้อยละ 37.0 
การไม่เขม้งวดของเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ร้อยละ 33.1 
รัฐบาลไม่จริงจงัในการแกปั้ญหา  ร้อยละ 26.8 
แหล่งท่ีหาซ้ือไดมี้จาํกดั    ร้อยละ 7.6 
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4. ขอ้คาํถาม “ท่านพบเห็นการขายหรือซ้ือลอตเตอร่ีในงวดทีจ่ะถึงนี ้(16 มิถุนายน) ราคาคู่ละกีบ่าท  ” 
    

ขาย 80 บาท    ร้อยละ 76.5 
ขายสูงกวา่ 80 บาท 
 โดยขาย  100 บาท    ร้อยละ 11.0 
   110 บาท ร้อยละ   6.3 
      90 บาท    ร้อยละ   3.7 
     85 บาท    ร้อยละ   1.0 
   105 บาท ร้อยละ   0.9   
     95 บาท ร้อยละ   0.6 

ร้อยละ 23.5 

 

5. ขอ้คาํถาม “การขาย ลอตเตอร่ีในราคา 80 บาทจะทาํให้ท่านซ้ือเพิม่ขึน้หรือลดลง” 
   

ซ้ือเพิ่มข้ึน ร้อยละ 22.0 
ซ้ือเท่าเดิม ร้อยละ 40.6 
จากไม่เคยซ้ือแต่ถา้ราคา 80 บาทจะลองซ้ือดู ร้อยละ 16.4 
จะไม่ซ้ือเหมือนเดิม ร้อยละ 21.0 

 

6. การเปรียบเทยีบการซ้ือลอตเตอร่ีเฉลีย่ในงวดปัจจุบัน (16 มิ.ย. 58) กบังวดทีผ่่านมา (2 มิ.ย. 58) 

  (ถามเฉพาะผู้ท่ีเล่นลอตเตอร่ี) 
 

การซ้ือ 
งวดทีผ่่านมา 
เฉลีย่ (บาท) 

งวดปัจจุบัน
เฉลีย่(บาท) 

เพิม่ขึน้/ 
ลดลง 

ลอตเตอร่ี 349  272 -77 
 

7.  ขอ้คาํถาม “หากรัฐบาลควบคุมราคา ลอตเตอร่ีได้สําเร็จที ่80 บาท แล้วจะยงัซ้ือหวยใต้ดนิอกีหรือไม่”  
     (ถามเฉพาะผู้ ท่ีซ้ือหวยใต้ดิน) 
     

ยงัซ้ือหวยใต้ดินเหมือนเดิม 
 โดยให้เหตผุลว่า  เพราะหาซ้ือไดง่้ายกวา่  ร้อยละ 65.9 
           (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เพราะมีโอกาสถูกรางวลัสูงกวา่ ร้อยละ 52.3 
    เพราะราคาถูกกวา่    ร้อยละ 49.8 
              เพราะสามารถคา้งค่าหวยได ้ ร้อยละ 32.7 

ร้อยละ 63.8 

เลิกซ้ือหวยใตดิ้น ร้อยละ 36.2 



 

 

 

4

 
8. ขอ้คาํถาม “คดิว่าลอตเตอร่ีออนไลน์จะสามารถแก้ปัญหาการขายลอตเตอร่ีเกนิราคาและปัญหาหวยใต้ดินได้หรือไม่” 
 

สามารถแก้ได้ 
 โดยคดิว่า  แก้ได้ทั้งปัญหาการขายลอตเตอร่ีเกนิราคาและปัญหาหวยใต้ดิน  ร้อยละ 32.7 
      แก้ได้เฉพาะปัญหาราคาลอตเตอร่ีเกนิราคา              ร้อยละ 20.7 
      แก้ได้เฉพาะปัญหาหวยใต้ดิน                ร้อยละ 3.4 

ร้อยละ 56.8 

ไม่สามารถแกไ้ดเ้ลย    ร้อยละ 29.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.2 

 

9. ขอ้คาํถาม “ในภาพรวมเช่ือม่ันหรือไม่ว่ารัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์จะสามารถปฏิรูปวงการสลากกนิแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอร์ร่ีได้” 
   

เช่ือม่ันว่าจะทาํได้ ร้อยละ 61.3 
ไม่เช่ือมัน่วา่จะทาํได ้ ร้อยละ 21.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.1 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการควบคุมราคาลอตเตอร่ีของรัฐบาล 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการซ้ือลอตเตอร่ีและหวยใตดิ้น หากรัฐบาลควบคุมราคาลอตเตอร่ีไดท่ี้ 80 บาท 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นท่ีมีต่อการแกปั้ญหาการขายลอตเตอร่ีเกินราคาและหวยใตดิ้นดว้ยลอตเตอร่ีออนไลน์ 
- เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อการปฏิรูปวงการลอตเตอร่ีของรัฐบาล 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  8 - 10 มิถุนายน 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  13 มิถุนายน 2558 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 605 50.5 
            หญิง 594 49.5 

รวม 1,199 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 194 16.2 
            31 ปี – 40 ปี 287 23.9 
            41 ปี – 50 ปี 333 27.7 
            51 ปี - 60 ปี 244 20.4 
 61 ปี ข้ึนไป 141 11.8 

รวม 1,199 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 790 65.9 
            ปริญญาตรี 324 27.0 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 85 7.1 
                                 รวม 1,199 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 180 15.0 
 ลูกจา้งเอกชน     310 25.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    437 36.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   60 5.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   3 0.3 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 168 14.0 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   29 2.4 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 12 1.0 

รวม 1,199 100.0 
                         


