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ประชาชน 55.0% ระบวุ่าราคาของไหว้เจ้าในปีน้ีมีราคาแพงกว่าปีท่ีแล้ว 
79.4% อยากให้ภาครฐัเข้ามาควบคมุราคาสินค้าเพ่ือป้องกนัไม่ให้พ่อค้า แม่ค้า ฉวยโอกาสขึน้ราคา 

71.3% จะไปไหว้ขอพร ท่ีวดัมงักรกมลาวาส (วดัเล่งเน่ยย่ี) 
ส่วนใหญ่เหน็ว่า นักท่องเท่ียวจีนจะทาํให้เทศกาลตรษุจีนปีน้ีคึกคกัมากขึน้ และสร้างรายได้ให้ประเทศ 

 
ผลสาํรวจเร่ือง  “เทศกาลตรษุจีนของคนเมืองกรงุ”  

            

  
 กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ เปิดเผยผลสาํรวจความคดิเหน็ประชาชนเรือ่ง “เทศกาล
ตรษุจีนของคนเมืองกรงุ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนในกรงุเทพฯ จาํนวน 1,222 คน พบวา่  
 

 ประชาชนร้อยละ 55.0 ระบุว่าราคาของไหว้เจ้าในปีน้ีมีราคาแพงกว่าปีท่ีแล้ว รองลงมารอ้ยละ 41.3 
ระบุวา่ราคาพอๆ กบัปีทีแ่ลว้ และมเีพยีง 3.7 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ราคาถูกกวา่ปีทีแ่ลว้  
 

 ในปีน้ีประชาชนร้อยละ 47.5 เลือกซ้ือของไหว้เจ้าในปริมาณน้อยลงแต่ให้ครบตามประเพณี 
รองลงมารอ้ยละ 28.0 เลอืกตดัของไหวเ้จา้บางอย่างทีต่ดัไดอ้อก และรอ้ยละ 24.5 เลอืกซื้อของไหวเ้จา้ครบตาม
ประเพณีและซื้อในปรมิาณมาก โดยร้อยละ 47.5 ระบุว่าจะซ้ือของไหว้เจ้าตามตลาดสดแถวบ้าน รองลงมา
รอ้ยละ 23.8 จะซือ้ตามหา้งและซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรอ้ยละ 14.6 จะซือ้ตามตลาดใหญ่ๆ ทีเ่ป็นศนูยร์วมสนิคา้ 
 

 เม่ือถามว่าอยากให้ภาครฐัเข้ามาควบคมุราคาสินค้าเพ่ือป้องกนัไม่ให้พ่อค้า แม่ค้า ฉวยโอกาสขึน้
ราคาในช่วงเทศกาลตรษุจีนน้ีหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.4 อยากให้ภาครฐัเข้ามาควบคมุราคา
สินค้า  ขณะทีร่อ้ยละ 8.4 ระบุวา่ไมอ่ยากใหค้วบคุม ทีเ่หลอืรอ้ยละ 12.2 ไมแ่น่ใจ 
 

 ส่วนส่ิงท่ีชอบมากท่ีสุดในช่วงเทศกาลตรษุจีนนัน้ ประชาชนร้อยละ 72.7 ระบุว่า ได้ไหว้เจ้า ไหว้
บรรพบรุษุ รองลงมารอ้ยละ 67.1 ระบุว่า ไดข้อพรเป็นสริมิงคลชวีติ และรอ้ยละ65.4 ไดพ้บปะญาตพิีน้่องและรวม
ญาต ิ 
 

 สาํหรบัสถานท่ีท่ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 จะไปไหว้เพ่ือขอพรในเทศกาลตรษุจีน คือ  วดั
มงักรกมลาวาส (วดัเล่งเน่ยย่ี) รองลงมารอ้ยละ 9.5 จะไปไหวศ้าลเจา้พ่อเสอื (เสาชงิชา้) และรอ้ยละ 6.3 จะไป
ไหวอ้งคห์ลวงปูไ่ตฮ้งกง (มลูนิธปิอ่เตก็ตึง๊ พลบัพลาไชย) 
 

 เม่ือถามถึงความรู้สึกท่ีมีต่อนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนหลัง่ไหลเข้ามาเท่ียวไทยในช่วงตรษุจีน
เป็นจํานวนมาก พบว่า ประชาชนร้อยละ 59.3 รู้สึกดี ประเทศไทยจะได้มีรายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม/เศรษฐกิจ 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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รองลงมารอ้ยละ 25.2 รูส้กึดใีจและภมูใิจทีป่ระเทศไทยเป็นทีช่ื่นชอบของชาวจนี ขณะทีร่อ้ยละ 15.5 รูส้กึเฉยๆ 
 

 ทัง้น้ีประชาชนร้อยละ 43.6 ระบวุ่านักท่องเท่ียวชาวจีนจะช่วยให้เทศกาลตรษุจีนปีน้ีคึกคกัขึน้มาก 
รองลงมารอ้ยละ 38.1 ระบุวา่ จะชว่ยใหเ้ทศกาลตรษุจนีปีน้ีคกึคกัขึน้ไดบ้า้ง แต่ไมม่าก มเีพยีงรอ้ยละ 7.5 ทีร่ะบุวา่
ไมไ่ดช้ว่ยทาํใหเ้ทศกาลตรษุจนีปีน้ีคกึคกัขึน้ 
  

 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
1. ความเหน็เก่ียวกบัราคาของไหว้เจ้าปีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว 
 

- แพงกว่าปีท่ีแล้ว ร้อยละ 55.0 

- พอๆ กบัปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ  41.3 

- ถูกกวา่ปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ  3.7 

 
2. รปูแบบการเลือกซ้ือของไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรษุจีนปีน้ี คือ  
 

- ซ้ือของไหว้เจ้าครบตามประเพณี โดยแต่ละอย่างปริมาณน้อยลง ร้อยละ 47.5 
- ตดัของไหวเ้จา้บางอยา่งทีต่ดัไดอ้อก โดยอาจจะไมค่รบตามประเพณ ี รอ้ยละ  28.0 
- ซือ้ของไหวเ้จา้ครบตามประเพณ ีและซือ้ในปรมิาณมาก  รอ้ยละ  24.5 

 
3. สถานท่ีท่ีจะไปจบัจ่ายซ้ือของในช่วงเทศกาลตรษุจีนปีน้ี 
 

ตลาดสดใกล้บา้น ร้อยละ  47.5 

หา้งและซุปเปอรม์ารเ์กต็ต่างๆ (บิก๊ซ ีแมคโคร โลตสั ฯลฯ) รอ้ยละ  23.8 

ตลาดศนูยร์วมสนิคา้ (ตลาดคลองเตย,ตลาดยิง่เจรญิ ฯลฯ) รอ้ยละ  14.6 
เยาวราช รอ้ยละ  14.1 

 
4. ความต้องการให้ภาครฐัเข้ามาควบคุมราคาสินค้าเพ่ือป้องกนัไม่ให้พ่อค้า แม่ค้า ฉวยโอกาสขึ้นราคา
ในช่วงเทศกาลตรษุจีน 

อยากให้เข้ามาควบคมุ ร้อยละ 79.4 

ไมอ่ยากใหเ้ขา้มาควบคุม รอ้ยละ  8.4 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 12.2 
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5. ส่ิงท่ีชอบในช่วงเทศกาลตรษุจีนมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ 
 

ได้ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบรุษุ    ร้อยละ 72.7 

ไดข้อพรเป็นสริมิงคลชวีติ  รอ้ยละ 67.1 

ไดพ้บปะญาตพิีน้่อง รวมญาต ิ รอ้ยละ 65.4 

อัง่เปา รอ้ยละ 28.6 

มอีาหารไหวเ้จา้หลากหลาย รอ้ยละ 26.6 

 

6. สถานท่ีท่ีอยากไปหรือจะไปไหว้สกัการะเพ่ือขอพรในเทศกาลตรษุจีนปีน้ีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ  
    (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

วดัมงักรกมลาวาส (วดัเล่งเน่ยย่ี) ร้อยละ 71.3 

ศาลเจา้พอ่เสอื (เสาชงิชา้) รอ้ยละ 9.5 

องคห์ลวงปูไ่ตฮ้งกง (มลูนิธปิอ่เตก็ตึง๊ พลบัพลาไชย) รอ้ยละ 6.3 

วดัโสธรวรารามวรวหิาร(ฉะเชงิเทรา) รอ้ยละ 3.3 

วดับรมราชากาญจนาภเิษกอนุสรณ์ (วดัเล่งเน่ยยี ่2) รอ้ยละ 3.0 

 
7. ความรู้สึกท่ีมีต่อนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนท่ีหลัง่ไหลเข้ามาเท่ียวไทยในช่วงตรษุจีนเป็นจาํนวนมาก 
 

ดี ประเทศไทยจะได้มีรายได้/เศรษฐกิจดีขึน้ ร้อยละ 59.3 

ดใีจ/ภมูใิจทีป่ระเทศไทยเป็นทีช่ื่นชอบของชาวจนี รอ้ยละ 25.2 

รูส้กึเฉยๆ รอ้ยละ 15.5 

 
8. นักท่องเท่ียวชาวจีนจะช่วยให้เทศกาลตรษุจีนในประเทศไทยปีน้ีคึกคกัเพียงใด 

ช่วยให้เทศกาลตรษุจีนปีน้ีคึกคกัขึน้มาก ร้อยละ 43.6 

ชว่ยใหเ้ทศกาลตรษุจนีปีน้ีคกึคกัขึน้ไดบ้า้ง แต่ไมม่าก รอ้ยละ 38.1 

ไมช่ว่ยทาํใหเ้ทศกาลตรษุจนีปีน้ีคกึคกั รอ้ยละ 7.5 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 10.8 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
      เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของผู้ที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองในเทศกาลตรุษจนีที่จะถึงน้ี 
เกี่ยวกบัการซื้อของไหวเ้จา้ในช่วงเทศกาลตรุษจนี  สถานทีไ่หวเ้จา้และเรื่องทีช่อบมากทีสุ่ดในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน รวมถึงความเห็นที่มต่ีอนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทัง้น้ีเพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
     การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งประชาชนทีไ่หวเ้จา้ในเทศกาลตรษุจนี อายตุัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัอยู่

ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสมัภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขตการ
ปกครองชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน ไดแ้ก่ เขตคลองเตย คลองสามวา ดนิแดง ดุสติ ตลิง่ชนั ทววีฒันา ทุ่ง
คร ุบางขนุเทยีน บางเขน บางซื่อ บางนา บางพลดั บางรกั บงึกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท พระ
นคร ภาษเีจรญิ ราชเทว ีราษฎรบ์รูณะ ลาดพรา้ว สวนหลวง และสาทร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,222 คน เป็น
เพศชายรอ้ยละ 48.2 และเพศหญงิรอ้ยละ 51.8 

  
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  
     ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) ในสว่นของ 
และคําถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุคําตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) และไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   : 2-5 กุมภาพนัธ ์2559 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :  6 กุมภาพนัธ ์2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 589 48.2 
            หญงิ 633 51.8 

รวม 1,222 100.0 
อาย ุ   
 25 - 35  ปี 294 24.1 
 36 - 45  ปี 301 24.6 
 46 - 55  ปี 302 24.7 
 56 ปีขึน้ไป 325 26.6 

รวม 1,222 100.0 
การศึกษาปัจจบุนั   
 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 695 56.9 
 ปรญิญาตร ี  447 36.6 
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 80 6.5 

รวม 1,222 100.0 
อาชีพ   
      ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 56 4.6 
      พนกังาน / ลกูจา้ง บรษิทัเอกชน 261 21.4 
      คา้ขาย / ประกอบอาชพีสว่นตวั 609 49.8 
 เจา้ของกจิการ 104 8.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 20 1.6 
      พอ่บา้น แมบ่า้น เกษยีณอาย ุ 162 13.3 
 อื่นๆ อาท ิอาชพีอสิระ วา่งงาน เป็นตน้ 10 0.8 

รวม 1,222 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  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 
 

 


