
 

  

 

1 

 

ผลสาํรวจเรื่อง “คิดอย่างไรกบัราคาสินค้า ช่วงใกล้ตรษุจีนปีเสือ” 

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความเหน็ประชาชนเรื่อง “คิดอย่างไรกบัราคา

สินค้า ช่วงใกล้ตรษุจีนปีเสือ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,167 คน  พบว่า 
 

จากราคาสินค้าต่างๆ มีราคาแพงขึ้น เช่น หมู เป็ด ไก่ ส่งผลต่อการซ้ือของไหว้ในวนัตรษุจีน

ในปีน้ี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 ระบุว่า ทาํให้ซ้ือของไหว้แต่ละอย่างน้อยลง/เกรดตํ่าลง เพื่อให้ครบ

ตามประเพณี รองลงมา ร้อยละ 31.1 ระบุว่าต้องยอมตัดของไหว้ บางอย่างที่ตัดได้ออก เพื่อประหยดั

งบประมาณ และรอ้ยละ 14.2 ระบุว่า ตอ้งยอมหาของไหวอ้ื่นทดแทน เพราะสูร้าคาไม่ไหว 
 

เม่ือถามว่าเช่ือมัน่เพียงใดว่าภาครฐัจะสามารถควบคมุพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้แอบขึ้นราคาสินค้า

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.5 ระบุว่าเช่ือมัน่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด 

ขณะทีร่อ้ยละ 8.5 ระบุว่า เชื่อมัน่ค่อนขา้งมากถงึมากทีสุ่ด 
 

ส่วนมาตรการตรึงราคาสินค้าของภาครฐัในช่วงน้ีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดนัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อย

ท่ีสุด ขณะทีร่อ้ยละ 17.8 ระบุว่าช่วยไดค้่อนขา้งมากถงึมากทีสุ่ด 
 

ทัง้น้ีเร่ืองท่ีประชาชนอยากให้ภาครฐัออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองสินค้าราคาแพงใน

ขณะน้ีมากท่ีสุดร้อยละ 73.3 คือควบคุมราคาน้ํามนัเชื้อเพลิงไม่ให้ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีราคาสูง 

รองลงมารอ้ยละ 63.0 คอืควบคุมราคาสนิคา้ทีจ่าํเป็น เช่น แก๊สหุงตม้ น้ําตาล น้ํามนัพชื ขา้วสาร ฯลฯ และรอ้ย

ละ 53.5 คอืควบคุมราคาสนิคา้ทีเ่ป็นตน้ทางในการผลติวตัถุดบิ เช่น อาหารสตัว ์ปุ๋ย ฯลฯ 
  

   

 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 4 หน้า) 
 

       

 
ประชาชนร้อยละ 64.1 ระบุว่าสินค้าราคาแพงขึ้นทาํให้ต้องซ้ือของไหว้ตรษุจีนในปีน้ีน้อยลง/

เกรดตํา่ลง เพื่อให้ครบตามประเพณี 

ทัง้น้ีร้อยละ 91.5 เช่ือมัน่ค่อนข้างน้อยว่าภาครฐัจะสามารถควบคุมพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้แอบ

ขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรษุจีนได้  

โดยร้อยละ 82.2 เห็นว่ามาตรการตรึงราคาสินค้าของภาครฐัในช่วงน้ีช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนให้ประชาชนได้ค่อนข้างน้อย 

ส่วนร้อยละ 73.3 อยากให้ภาครฐัควบคุมราคาน้ํามนัเชื้อเพลิงไม่ให้ต้นทุนการขนส่งสินค้า

ราคาสูง เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงในขณะน้ี 
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1. ปัจจุบนัราคาสินค้าต่างๆ มีราคาแพงขึ้น เช่น หมู เป็ด ไก่ ไข่ ส่งผลอย่างไรต่อการซ้ือของไหว้ในวนั

ตรษุจีนในปีน้ี (ถามเฉพาะผูท่ี้ ไหว้และทาํกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีจีน) 

 

ซ้ือของไหว้แต่ละอย่างน้อยลง/เกรดตํา่ลง เพื่อให้ครบตามประเพณี ร้อยละ 61.4 

ตอ้งยอมตดัของไหว ้บางอย่างทีต่ดัไดอ้อก เพือ่ประหยดังบประมาณ รอ้ยละ 31.1 

ยอมหาของไหวอ้ื่นทดแทน เพราะสูร้าคาไม่ไหว รอ้ยละ 14.2 

ตอ้งใชง้บประมาณมากขึน้กว่าปีทีผ่่านๆมา รอ้ยละ 12.1 

ใชข้องจากปีทีแ่ลว้ เช่น กระดาษเงนิ กระดาษทอง รอ้ยละ 11.3 

ยอมซือ้ของไหวท้ีจ่ดัเป็นชุดไวแ้ลว้ เพราะราคาถูกกว่าซื้อแยก รอ้ยละ 9.0 
   

ซือ้เท่าเดมิ จดัเตม็ตามประเพณีเพราะ 1 ปี มคีรัง้เดยีว รอ้ยละ 25.3 

 

2. ท่านเช่ือมัน่เพียงใดว่า ภาครฐัจะสามารถควบคมุพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้แอบขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาล

ตรษุจีนได้  

 

เช่ือมัน่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ  91.5 

โดยแบ่งเป็น เช่ือมัน่ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 40.0 และเช่ือมัน่น้อยท่ีสุด ร้อยละ 51.5) 
   

เชื่อมัน่ค่อนขา้งมากถงึมากทีสุ่ด รอ้ยละ  8.5 

(โดยแบ่งเป็น เชื่อมัน่ค่อนขา้งมาก รอ้ยละ 8.4 และเชื่อมัน่มากทีสุ่ด รอ้ยละ 0.1) 

 

3. ท่านคิดว่า มาตรการตรึงราคาสินค้าของภาครฐัในช่วงน้ีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ได้มากน้อยเพียงใด 

 

ช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ  82.2 

โดยแบ่งเป็น ช่วยได้ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 47.2 และช่วยได้น้อยท่ีสุด ร้อยละ 35.0) 
   

ช่วยไดค้่อนขา้งมากถงึมากทีสุ่ด รอ้ยละ  17.8 

(โดยแบ่งเป็น ช่วยไดค้่อนขา้งมาก รอ้ยละ 16.3 และช่วยไดม้ากทีสุ่ด รอ้ยละ 1.5) 

 

4. ท่านอยากให้ภาครฐัออกมาตรการอะไรเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองสินค้าราคาแพงในขณะน้ี 

ควบคมุราคาน้ํามนัเชื้อเพลิงไม่ให้ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีราคาสูง  ร้อยละ  73.3 

ควบคุมราคาสนิคา้ทีจ่าํเป็น เช่น แก๊สหุงตม้ น้ําตาล น้ํามนัพชื ขา้วสาร ฯลฯ รอ้ยละ  63.0 

ควบคุมราคาสนิคา้ทีเ่ป็นตน้ทางในการผลติวตัถุดบิ เช่น อาหารสตัว ์ปุ๋ย ฯลฯ รอ้ยละ  53.5 

เพิม่บทลงโทษกบัพอ่คา้คนกลาง/ผูค้า้รายใหญ่ทีก่กัตุนสนิคา้มากเกนิความจําเป็น รอ้ยละ  47.6 

เพิม่จุดขายสนิคา้ราคาถูกใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดม้ากขึน้ รอ้ยละ  45.2 



 

  

 

3 

 รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัราคาสนิคา้ทีป่รบัตวัสูงขึน้ ส่งผลอย่างไรต่อการซื้อของ

ไหวใ้นช่วงตรุษจนี การขึน้ราคาสนิคา้ในช่วงตรุษจนี และความเหน็ต่อการตรงึราคาสนิคา้ของภาครฐั ตลอดจน

เรื่องทีอ่ยากใหภ้าครฐัทาํเพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืนรอ้นของประชาชน ทัง้น้ีเพือ่สะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของ

ประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง

น้ําหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  24-26 มกราคม 2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  29 มกราคม 2565 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 581 49.8 

            หญงิ 586 50.2 

รวม  1,167  100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 94 8.1 

            31 – 40 ปี 152 13.0 

            41 – 50 ปี 284 24.3 

   51 – 60 ปี 337 28.9 

            61 ปีขึน้ไป  300 25.7 

รวม  1,167  100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 702 60.1 

            ปรญิญาตร ี 345 29.6 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 120 10.3 

รวม  1,167  100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 129 11.0 

 ลูกจา้งเอกชน 248 21.3 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 467 40.0 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 55 4.7 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 1 0.1 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 223 19.1 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 21 1.8 

 ว่างงาน  23 2.0 

รวม  1,167  100.0 
 

 

กรงุเทพโพลล ์ 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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