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“ข้าวเหนียวแพง” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ข้าวเหนียวแพง” 
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 29 – 30 สิงหำคม 2562 จำกประชำชนที่มีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ     
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,272 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกบัรำคำขำ้วเหนียวท่ีแพงข้ึนในเวลำน้ี กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชี
รำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” วิธีสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูล
ดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมถี่ในกำรรับประทำนขำ้วเหนียวของประชำชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.09 ระบุว่ำ รับประทำนขำ้ว
เหนียวบ้ำง แล้วแต่โอกำส รองลงมำ ร้อยละ 26.02 ระบุว่ำ รับประทำนข้ำวเหนียวเป็นประจ ำ (ทุกม้ือ/เกือบทุกม้ือ) ร้อยละ 9.91 ระบุว่ำ 
รับประทำนขำ้วเหนียวอยำ่งน้อยอำทิตยล์ะคร้ัง ร้อยละ 7.23 ระบุว่ำ รับประทำนขำ้วเหนียวค่อนขำ้งบ่อย (อำทิตยล์ะ 7 – 10 ม้ือ) และร้อยละ 2.75 
ระบวุ่ำ ไม่รับประทำนขำ้วเหนียวเลย  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสำเหตุของรำคำขำ้วเหนียวท่ีแพงข้ึนในเวลำน้ี (เฉพำะผู ้ที่รับประทำนข้ำวเหนียว) พบว่ำ ส่วนใหญ่   
ร้อยละ 47.62 ระบุว่ำ ภำวะภยัแลง้ท ำให้ขำ้วเหนียวมีรำคำสูง รองลงมำ ร้อยละ 27.57 ระบุว่ำ มีกำรกกัตุนโดยพ่อคำ้คนกลำง/โรงสี ร้อยละ 19.32 
ระบุว่ำ เป็นกำรป่ันรำคำของพ่อคำ้คนกลำง/เจำ้ของโรงสี ร้อยละ 17.14 ระบุว่ำ ปริมำณขำ้วเหนียวในตลำดมีน้อยมำก ในขณะที่ควำมตอ้งกำร
บริโภคมีสูง ร้อยละ 14.87 ระบุว่ำ ชำวนำหันไปปลูกข้ำวหอมมะลิแทน  เน่ืองจำกได้รำคำดีกว่ำ ร้อยละ 7.36 ระบุว่ำ ขำ้วในสต็อกเหลือน้อย      
ร้อยละ 3.56 ระบุว่ำ เป็นกำรสมคบคิดกนัเพื่อจะไดน้ ำเขำ้จำกเพื่อนบำ้น ร้อยละ 1.21 ระบอุื่น ๆ ไดแ้ก่ กำรบริหำรงำนและกำรจดักำรที่ผิดพลำด
ของรัฐบำล เศรษฐกิจไม่ดี ค่ำขนส่งแพง และส่งออกเยอะเกินไป ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ รำคำอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรมีรำคำสูง และร้อยละ 6.55 
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ   

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อผูท่ี้ไดป้ระโยชน์จำกกำรท่ีขำ้วเหนียวมีรำคำแพงข้ึน (เฉพำะผูท้ี่รับประทำนขำ้วเหนียว) พบว่ำ               
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.48 ระบุว่ำ เป็นพ่อคำ้คนกลำง รองลงมำ ร้อยละ 20.21 ระบุว่ำ เป็นโรงสี ร้อยละ 10.99 ระบุว่ำ เป็นผูน้  ำเขำ้/ส่งออกขำ้ว               
ร้อยละ 4.61 ระบุว่ำ เป็นชำวนำ ร้อยละ 4.45 ระบุว่ำ เป็นพ่อคำ้/แม่คำ้ขำยอำหำรทีมี่ขำ้วเหนียวเป็นส่วนประกอบ (เช่นขำ้วเหนียวหมูป้ิง เป็นตน้) 
ร้อยละ 2.83 ระบุว่ำ ไม่มีใครไดป้ระโยชน์ และร้อยละ 3.23 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ    

ทำ้ยที่สุด เม่ือถำมถึงควำมตอ้งกำรของประชำชนต่อพ่อคำ้/แม่คำ้ขำยอำหำรที่มีขำ้วเหนียวเป็นส่วนประกอบ (เฉพำะผูท้ี่รับประทำนขำ้ว
เหนียว) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.73 ระบุว่ำ ลดปริมำณขำ้วเหนียว แต่รำคำเดิม รองลงมำ ร้อยละ 29.11 ระบุว่ำ ยอมก ำไรนอ้ย/ไม่มีก  ำไร เพื่อลูกคำ้ 
โดยใหป้ริมำณขำ้วเหนียวคงเดิมและรำคำเดิม ร้อยละ 15.44 ระบุว่ำ เพิ่มทั้งรำคำและปริมำณขำ้วเหนียว ร้อยละ 14.63 ระบุว่ำ ปริมำณขำ้วเหนียวคงเดิม 
แต่เพิ่มรำคำ และร้อยละ 5.09 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.65 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.70 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.24 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.92 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.76 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.24 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.10 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 16.51 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.11 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.00 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.28 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.81 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.31 นบัถอืศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.94 นบัถอืศำสนำคริสต์ 
และอื่น ๆ  และร้อยละ 0.94 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 23.19 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.25 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.38 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 
และร้อยละ 1.18 ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 31.21 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.87 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.18                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.21 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.88 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.65 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำงร้อยละ 10.77 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.20 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        

ร้อยละ 20.44 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.09 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.88 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.98 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.75 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.89 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 17.69 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.66 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.89 มีรำยไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 11.87 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.34 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 6.45                  
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.10 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านรับประทานข้าวเหนียวบ่อยแค่ไหน 

ความถี่ในการรับประทานข้าวเหนียวของประชาชน ร้อยละ 
รับประทำนขำ้วเหนียวเป็นประจ ำ (ทุกม้ือ/เกือบทุกม้ือ) 26.02 
รับประทำนขำ้วเหนียวค่อนขำ้งบ่อย (อำทิตยล์ะ 7 – 10 ม้ือ) 7.23 
รับประทำนขำ้วเหนียวอยำ่งนอ้ยอำทิตยล์ะคร้ัง 9.91 
รับประทำนขำ้วเหนียวบำ้ง แลว้แต่โอกำส 54.09 
ไม่รับประทำนขำ้วเหนียวเลย 2.75 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเช่ือว่าอะไรคือสาเหตุของราคาข้าวเหนียวที่แพงข้ึนในเวลาน้ี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ที่รับประทานข้าวเหนียว = 1,237) 
สาเหตุของราคาข้าวเหนียวที่แพงขึ้นในเวลาน้ี  ร้อยละ 

ภำวะภยัแลง้ท ำใหข้ำ้วเหนียวมีรำคำสูง 47.62 
มีกำรกกัตุนโดยพ่อคำ้คนกลำง/โรงสี 27.57 
เป็นกำรป่ันรำคำของพ่อคำ้คนกลำง/เจำ้ของโรงสี 19.32 
ปริมำณขำ้วเหนียวในตลำดมีนอ้ยมำก ในขณะที่ควำมตอ้งกำรบริโภคมีสูง 17.14 
ชำวนำหนัไปปลูกขำ้วหอมมะลิแทน เน่ืองจำกไดร้ำคำดีกว่ำ 14.87 
ขำ้วในสตอ็กเหลือนอ้ย 7.36 
เป็นกำรสมคบคิดกนัเพื่อจะไดน้ ำเขำ้จำกเพื่อนบำ้น 3.56 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ กำรบริหำรงำนและกำรจดักำรที่ผิดพลำดของรัฐบำล เศรษฐกิจไม่ดี ค่ำขนส่งแพง ส่งออกเยอะเกินไป ขณะที่
บำงส่วนระบุว่ำ รำคำอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรมีรำคำสูง   1.21 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 6.55 
 

3.ท่านเช่ือว่าใครได้ประโยชน์จากการที่ข้าวเหนียวมีราคาแพง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ที่รับประทานข้าวเหนียว = 1,237) 
ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการที่ข้าวเหนียวมีราคาแพงขึน้  ร้อยละ 

พ่อคำ้คนกลำง 76.48 
โรงสี 20.21 
ผูน้  ำเขำ้/ส่งออกขำ้ว 10.99 
ชำวนำ 4.61 
พ่อคำ้/แม่คำ้ขำยอำหำรทีมี่ขำ้วเหนียวเป็นส่วนประกอบ (เช่นขำ้วเหนียวหมูป้ิง เป็นตน้) 4.45 
ไม่มีใครไดป้ระโยชน์ 2.83 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 3.23 

 
4. ท่านต้องการให้ พ่อค้า/แม่ค้าขายอาหารที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวท าอย่างไร (เฉพาะผู้ที่รับประทานข้าวเหนียว = 1,237)   

ความต้องการของประชาชนต่อพ่อค้า/แม่ค้าขายอาหารที่มีข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบ ร้อยละ  
ลดปริมำณขำ้วเหนียว แต่รำคำเดิม 35.73 
ยอมก ำไรนอ้ย/ไม่มีก  ำไร เพื่อลูกคำ้ โดยใหป้ริมำณขำ้วเหนียวคงเดิมและรำคำเดิม 29.11 
เพิ่มทั้งรำคำและปริมำณขำ้วเหนียว 15.44 
ปริมำณขำ้วเหนียวคงเดิม แต่เพิ่มรำคำ 14.63 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 5.09 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 110 8.65 
ปริมณฑลและภำคกลำง 327 25.70 
ภำคเหนือ 232 18.24 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 426 33.49 
ภำคใต ้ 177 13.92 

รวม 1,272 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 633 49.76 
หญิง 639 50.24 

รวม 1,272 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 103 8.10 
26 – 35 ปี 210 16.51 
36 – 45 ปี 294 23.11 
46 – 59 ปี 407 32.00 
60 ปี ข้ึนไป 258 20.28 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,272 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,206 94.81 
อิสลำม 42 3.31 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.94 
ไม่ระบุ 12 0.94 

รวม 1,272 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 295 23.19 
สมรส 919 72.25 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

43 3.38 
ไม่ระบุ 15 1.18 

รวม 1,272 100.00 
 

 
 



4 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 397 31.21 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 380 29.87 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 8.18 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 308 24.21 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.88 
ไม่ระบุ 21 1.65 

รวม 1,272 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 137 10.77 
พนกังำนเอกชน 206 16.20 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 260 20.44 
เกษตรกร/ประมง 192 15.09 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 202 15.88 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 216 16.98 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 35 2.75 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 24 1.89 

รวม 1,272 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 225 17.69 
ไม่เกิน 10,000 301 23.66 
10,001 – 20,000 342 26.89 
20,001 – 30,000 151 11.87 
30,001 –  40,000 68 5.34 
40,001 ข้ึนไป 82 6.45 
ไม่ระบุ 103 8.10 

รวม 1,272 100.00 
 
  

 
 


