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ผลสาํรวจเร่ือง  “ถอดบทเรียน แชรล์กูโซ่ คนไทยได้รบับทเรียนอะไร” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

ศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ถอดบทเรียน แชรล์ูกโซ่ คนไทย
ได้รบับทเรียนอะไร”โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,197 คน พบวา่ 

 

รปูแบบแชรล์ูกโซ่ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 95.9 รู้จกัและเคยทราบคือ แชรล์ูกโซ่ท่ีแฝงมากบั
การลงทุน น้ํามนัทองคาํสกลุเงินต่างประเทศรองลงมารอ้ยละ 52.9 คอื แชรล์ูกโซ่ทีแ่ฝงมากบัธุรกจิขายตรง 
และรอ้ยละ 50.0 คอื แชรล์กูโซ่ออนไลน์ 

 

ส่วนความเหน็ต่อปัจจยัท่ีแชรล์ูกโซ่สามารถจูงใจคนให้หลงเช่ือ นัน้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.7 ระบุว่า 
คนมีความโลภเป็นจุดอ่อนรองลงมารอ้ยละ 28.6 ระบุว่าไดร้บัผลตอบแทนสูงมากกว่าปกต ิ/ สูงกว่าทําธุรกจิ
อื่นๆ และรอ้ยละ 10.3 คนอยากหารายไดเ้พิม่ทีร่วดเรว็/เหน็ผลเรว็ 

 

เม่ือถามว่า “จากกรณีแชรล์ูกโซ่สะท้อนหรือให้บทเรียนอะไรกบัสงัคมไทย” ประชาชนร้อยละ 40.7 
ระบุว่า มีคนจาํนวนมากตกเป็นเหย่ือเพียงเพราะอยากได้รบัผลตอบแทนสูงรองลงมารอ้ยละ 21.0 ระบุว่า
สงัคมขาดการใหค้วามรู/้ เท่าทนั ต่อกระบวนการลงทุน และรอ้ยละ 17.1 ระบุว่ารายได้ในปจัจุบนัไม่เพยีงพอ 
ตอ้งการอาชพีเสรมิเพิม่รายได ้

 

ส่วนวิธีป้องกนัตวัเองเพ่ือให้ปลอดภยัไม่ตกเป็นเหย่ือในวงจรธรุกิจแชรล์กูโซ่ นัน้ ประชาชนร้อยละ 
39.8 ระบุว่า ให้ปฏิเสธทนัทีเม่ือมีคนเข้ามาคุยและเชิญชวนร่วมทาํธุรกิจประเภทน้ีรองลงมารอ้ยละ 33.5 
ระบุวา่ ใหค้ดิไวเ้สมอวา่ไมม่อีะไรไดม้างา่ยๆ และรอ้ยละ 14.9 ระบุวา่ ตอ้งหาขอ้มลูใหร้อบดา้นและปรกึษาคนรอบ
ขา้ง ก่อนตดัสนิใจ 

 
โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1 / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 4 หน้า) 

 ประชาชนร้อยละ 95.9 รู้จกัรูปแบบแชร์ลูกโซ่ท่ีแฝงมากับการลงทุนน้ํามนัทองคําสกุลเงิน
ต่างประเทศ โดยร้อยละ 47.7 ระบุว่าปัจจยัท่ีสามารถจูงใจคนให้หลงเช่ือคือการท่ีคนมีความโลภเป็น
จดุอ่อน 

ทัง้น้ี ร้อยละ 40.7 ระบุว่าจากกรณีแชรล์ูกโซ่ส่ิงท่ีสงัคมไทยได้รบับทเรียน คือ มีคนจาํนวนมาก
ตกเป็นเหย่ือเพียงเพราะอยากได้รบัผลตอบแทนสงู 

ส่วนวิธีป้องกนัตวัเองเพ่ือให้ปลอดภยัไม่ตกเป็นเหย่ือในวงจรธุรกิจแชรล์ูกโซ่คือ ให้ปฏิเสธ
ทนัทีเม่ือมีคนเข้ามาคยุและเชิญชวนร่วมทาํธรุกิจประเภทน้ีและให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ 
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1. รปูแบบแชรล์กูโซ่ท่ีประชาชนรู้จกัและเคยทราบ (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

แชรล์กูโซ่ท่ีแฝงมากบัการลงทุนเช่นน้ํามนัทองคาํสกลุเงินต่างประเทศ ร้อยละ 95.9 
แชรล์กูโซ่ทีแ่ฝงมากบัธุรกจิขายตรง รอ้ยละ 52.9 
แชรล์กูโซ่ออนไลน์ รอ้ยละ 50.0 
แชรล์กูโซ่ทีแ่ฝงมากบักองทุน รอ้ยละ 33.3 

 
2. เม่ือถามว่า “อะไร/ปัจจยัท่ีแชรล์กูโซ่จงูใจคนให้หลงเช่ือ” พบว่า 

คนมีความโลภเป็นจดุอ่อน ร้อยละ 47.7 
ไดร้บัผลตอบแทนสงูมากกวา่ปกต/ิ สงูกวา่ทาํธุรกจิอื่นๆ รอ้ยละ 28.6 
คนอยากหารายไดเ้พิม่ทีร่วดเรว็/ เหน็ผลเรว็  รอ้ยละ 10.3 
การถูกชกัชวนจากคนสนิท/ คนไวใ้จ/ ไวใ้จคนงา่ย รอ้ยละ 6.3 
รูไ้มท่นัขบวนการจดัฉากสรา้งภาพและอาศยัสือ่โซเชยีลใหด้นู่าเชื่อถอื รอ้ยละ 5.1 
มกีารจงูใจวา่เป็นการรว่มลงทุน รอ้ยละ 2.0 

 

3.จากกรณีแชรล์กูโซ่สะท้อนหรือให้บทเรียนอะไรกบัสงัคมไทย 

มีคนจาํนวนมากตกเป็นเหย่ือเพียงเพราะอยากได้รบัผลตอบแทนสงู ร้อยละ 40.7 
สงัคมขาดการใหค้วามรู/้ เทา่ทนั ต่อกระบวนการลงทุน รอ้ยละ 21.0 
รายไดใ้นปจัจุบนัไมเ่พยีงพอ ตอ้งการอาชพีเสรมิเพิม่รายได ้ รอ้ยละ 17.1 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีและสือ่โซเชยีลทาํใหค้นหลงเชื่อในเวลาอนัสัน้ รอ้ยละ 8.5 
คนไทยลมืงา่ยและยงัไมเ่หน็บทลงโทษคดเีหล่าน้ีรนุแรงพอ รอ้ยละ 7.6 
ทาํใหจ้าํนวนคนเป็นหน้ีมากขึน้เพราะกูเ้งนิมาลงทุน สง่ผลใหเ้งนิในระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศหายไป 

รอ้ยละ 5.1 

 

4. วิธีป้องกนัตวัเองเพ่ือให้ตนเองปลอดภยัไม่ตกเป็นเหย่ือในวงจรธรุกิจแชรล์กูโซ่ 

ปฏิเสธทนัทีเม่ือมีคนเข้ามาคยุและเชิญชวนร่วมทาํธรุกิจประเภทน้ี ร้อยละ 39.8 
คดิไวเ้สมอวา่ไมม่อีะไรไดม้างา่ยๆ รอ้ยละ 33.5 
ตอ้งหาขอ้มลูใหร้อบดา้นและปรกึษาคนรอบขา้ง รอ้ยละ 14.9 
คดิเสมอวา่การลงทุนมคีวามเสีย่งถา้ไมพ่รอ้มอยา่เสีย่ง รอ้ยละ 11.8 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบักรณีแชร์ลูกโซ่รูปแบบต่างๆในสงัคมไทย บทเรยีนที่

สงัคมไทยไดร้บั ปจัจยัทีเ่ป็นแรงจงูใจ ตลอดจนวธิป้ีองกนัไมใ่หต้นเองตกเป็นเหยื่อเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็
ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู:  19-20 พฤศจกิายน 2562 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ : 23 พฤศจกิายน 2562 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 589 49.2 
            หญงิ 608 50.8 

รวม 1,197 100.0 
อาย ุ   
18 ปี - 30 ปี 108 8.9 
31 ปี -40 ปี 209 17.5 
41 ปี -50 ปี 310 25.9 
51 ปี - 60 ปี 324 27.1 
 61 ปี ขึน้ไป 246 20.6 

รวม 1,197 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 698 58.3 
            ปรญิญาตร ี 401 33.5 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 98 8.2 
                                 รวม 1,197 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 151 12.6 
 ลกูจา้งเอกชน     303 25.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/เกษตรกร 397 33.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   60 5.0 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 259 21.6 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   15 1.3 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 12 1.0 

รวม 1,197 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll  Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 


