เรียน บรรณาธิ การข่าวหน้ า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสังคม
เรื่อง ผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชน (รวม 4 หน้ า)
ผลสํารวจเรื่อง “คิ ดอย่างไรกับราคาสิ นค้า ช่วงใกล้ตรุษจีนปี เสือ”
ประชาชนร้อยละ 64.1 ระบุว่าสิ นค้าราคาแพงขึ้นทําให้ต้องซื้อของไหว้ตรุษจีนในปี นี้ น้อยลง/
เกรดตํา่ ลง เพื่อให้ครบตามประเพณี
ทัง้ นี้ ร้อยละ 91.5 เชื่ อมันค่
่ อนข้างน้ อยว่าภาครัฐจะสามารถควบคุมพ่อค้ าแม่ค้าไม่ให้ แอบ
ขึ้นราคาสิ นค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้
โดยร้อยละ 82.2 เห็นว่ามาตรการตรึง ราคาสิ นค้ าของภาครัฐในช่ วงนี้ ช่ วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนได้ค่อนข้างน้ อย
ส่วนร้อยละ 73.3 อยากให้ภาครัฐควบคุมราคานํ้ ามันเชื้อเพลิ งไม่ให้ ต้นทุนการขนส่งสิ นค้า
ราคาสูง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ นค้าราคาแพงในขณะนี้
กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คิ ดอย่างไรกับราคา
สิ นค้า ช่วงใกล้ตรุษจีนปี เสือ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทัวประเทศ
่
จํานวน 1,167 คน พบว่า
จากราคาสิ นค้าต่างๆ มีราคาแพงขึ้น เช่น หมู เป็ ด ไก่ ส่งผลต่อการซื้อของไหว้ในวันตรุษจีน
ในปี นี้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 ระบุว่า ทําให้ซื้อของไหว้แต่ ละอย่างน้ อยลง/เกรดตํ่าลง เพื่อให้ ครบ
ตามประเพณี รองลงมา ร้อ ยละ 31.1 ระบุ ว่ า ต้ อ งยอมตัด ของไหว้ บางอย่ า งที่ต ัด ได้อ อก เพื่อ ประหยัด
งบประมาณ และร้อยละ 14.2 ระบุว่า ต้องยอมหาของไหว้อ่นื ทดแทน เพราะสูร้ าคาไม่ไหว
เมื่อถามว่าเชื่อมันเพี
่ ยงใดว่าภาครัฐจะสามารถควบคุมพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้แอบขึ้นราคาสิ นค้า
ในช่วงเทศกาลตรุษจี นได้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.5 ระบุว่าเชื่ อมันค่
่ อนข้างน้ อยถึงน้ อยที่ สุด
ขณะทีร่ อ้ ยละ 8.5 ระบุว่า เชื่อมันค่
่ อนข้างมากถึงมากทีส่ ุด
ส่ ว นมาตรการตรึ ง ราคาสิ น ค้ า ของภาครัฐ ในช่ ว งนี้ จ ะช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนได้มากน้ อยเพียงใดนัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างน้ อยถึงน้ อย
ที่สุด ขณะทีร่ อ้ ยละ 17.8 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากทีส่ ุด
ทัง้ นี้ เรื่องที่ ประชาชนอยากให้ ภาครัฐออกมาตรการเพื่อแก้ ปัญหาเรื่องสิ นค้าราคาแพงใน
ขณะนี้ มากที่สุดร้อยละ 73.3 คือควบคุมราคานํ้ ามันเชื้อเพลิ งไม่ให้ ต้นทุนการขนส่งสิ นค้ ามีราคาสูง
รองลงมาร้อยละ 63.0 คือควบคุมราคาสินค้าทีจ่ าํ เป็ น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้าตาล นํ้ามันพืช ข้าวสาร ฯลฯ และร้อย
ละ 53.5 คือควบคุมราคาสินค้าทีเ่ ป็ นต้นทางในการผลิตวัตถุดบิ เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ ย ฯลฯ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ปัจจุบนั ราคาสิ นค้าต่างๆ มีราคาแพงขึ้น เช่น หมู เป็ ด ไก่ ไข่ ส่งผลอย่างไรต่อการซื้อของไหว้ในวัน
ตรุษจีนในปี นี้ (ถามเฉพาะผูท้ ี่ ไหว้และทํากิ จกรรมต่างๆ ตามประเพณี จีน)
ซื้อของไหว้แต่ละอย่างน้ อยลง/เกรดตํา่ ลง เพื่อให้ครบตามประเพณี
ต้องยอมตัดของไหว้ บางอย่างทีต่ ดั ได้ออก เพือ่ ประหยัดงบประมาณ
ยอมหาของไหว้อ่นื ทดแทน เพราะสูร้ าคาไม่ไหว
ต้องใช้งบประมาณมากขึน้ กว่าปี ทผ่ี ่านๆมา
ใช้ของจากปี ทแ่ี ล้ว เช่น กระดาษเงิน กระดาษทอง
ยอมซือ้ ของไหว้ทจ่ี ดั เป็ นชุดไว้แล้ว เพราะราคาถูกกว่าซื้อแยก

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

61.4
31.1
14.2
12.1
11.3
9.0

ซือ้ เท่าเดิม จัดเต็มตามประเพณีเพราะ 1 ปี มีครัง้ เดียว

ร้อยละ 25.3

2. ท่านเชื่อมันเพี
่ ยงใดว่า ภาครัฐจะสามารถควบคุมพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้แอบขึ้นราคาสิ นค้าในช่วงเทศกาล
ตรุษจีนได้
เชื่อมันค่
่ อนข้างน้ อยถึงน้ อยที่สุด
ร้อยละ 91.5
โดยแบ่งเป็ น เชื่อมันค่
่ อนข้างน้ อย ร้อยละ 40.0 และเชื่อมันน้
่ อยที่สุด ร้อยละ 51.5)
เชื่อมันค่
่ อนข้างมากถึงมากทีส่ ุด
(โดยแบ่งเป็ น เชื่อมันค่
่ อนข้างมาก ร้อยละ 8.4 และเชื่อมันมากที
่
ส่ ุด ร้อยละ 0.1)

ร้อยละ 8.5

3. ท่านคิ ดว่า มาตรการตรึงราคาสิ นค้าของภาครัฐในช่วงนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้มากน้ อยเพียงใด
ช่วยได้ค่อนข้างน้ อยถึงน้ อยที่สุด
ร้อยละ 82.2
โดยแบ่งเป็ น ช่วยได้ค่อนข้างน้ อย ร้อยละ 47.2 และช่วยได้น้อยที่สุด ร้อยละ 35.0)
ช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากทีส่ ุด
(โดยแบ่งเป็ น ช่วยได้ค่อนข้างมาก ร้อยละ 16.3 และช่วยได้มากทีส่ ุด ร้อยละ 1.5)

ร้อยละ 17.8

4. ท่านอยากให้ภาครัฐออกมาตรการอะไรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ นค้าราคาแพงในขณะนี้
ควบคุมราคานํ้ามันเชื้อเพลิ งไม่ให้ต้นทุนการขนส่งสิ นค้ามีราคาสูง
ควบคุมราคาสินค้าทีจ่ าํ เป็ น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้าตาล นํ้ามันพืช ข้าวสาร ฯลฯ
ควบคุมราคาสินค้าทีเ่ ป็ นต้นทางในการผลิตวัตถุดบิ เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ ย ฯลฯ
เพิม่ บทลงโทษกับพ่อค้าคนกลาง/ผูค้ า้ รายใหญ่ทก่ี กั ตุนสินค้ามากเกินความจําเป็ น
เพิม่ จุดขายสินค้าราคาถูกให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึน้
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

73.3
63.0
53.5
47.6
45.2

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับราคาสินค้าทีป่ รับตัวสูงขึน้ ส่งผลอย่างไรต่อการซื้อของ
ไหว้ในช่วงตรุษจีน การขึน้ ราคาสินค้าในช่วงตรุษจีน และความเห็นต่อการตรึงราคาสินค้าของภาครัฐ ตลอดจน
เรื่องทีอ่ ยากให้ภาครัฐทําเพือ่ ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ทัง้ นี้เพือ่ สะท้อนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนให้สงั คมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
โดยการสุม่ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิ กี ารถ่วง
นํ้าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 3 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่ นอนประกอบด้วยข้อคํ าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ จึงนํ า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 24-26 มกราคม 2565
วันที่เผยแพร่ผลการสํารวจ : 29 มกราคม 2565
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
จํานวน

ร้อยละ

รวม

581
586
1,167

49.8
50.2
100.0

รวม

94
152
284
337
300
1,167

8.1
13.0
24.3
28.9
25.7
100.0

702
345
120
1,167

60.1
29.6
10.3
100.0

129
248
467
55
1
223
21
23
1,167

11.0
21.3
40.0
4.7
0.1
19.1
1.8
2.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
รวม

กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll
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