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“สลากกนิแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) เกนิราคา” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                       
เร่ือง “สลากกนิแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) เกนิราคา” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 15 – 16 พฤศจิกำยน 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่
ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ลอตเตอร่ี) เกินรำคำ 
กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย  (Simple Random Sampling)   
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.)   
ไม่เกิน 1.4     

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำลของประชำชน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.20 ระบุวำ่ ซ้ือเป็นบำงคร้ัง 
รองลงมำ ร้อยละ 28.40 ระบุวำ่ ไม่เคยซ้ือเลย และร้อยละ 26.40 ซ้ือเป็นประจ ำ 

ดำ้นกำรเคยพบเห็นกำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลท่ีเกินรำคำ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.52 ระบุวำ่ เคยพบเห็น และร้อยละ 30.48 
ระบุวำ่ ไม่เคยพบเห็น 

เม่ือถำมผูท่ี้ซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำลถึงกำรซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำลท่ีเกินรำคำ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.25 ระบุวำ่ เคยซ้ือ เพรำะ เป็นเลขท่ี
ชอบ เลขยอดนิยม ชอบเลขชุด อยำกรวย บำงส่วนระบุวำ่ เห็นใจคนขำย รับมำแพง ไม่ทรำบรำคำท่ีแน่นอน ส่วนใหญ่ขำยเกินรำคำอยูแ่ลว้ และ
ร้อยละ 35.75 ระบุวำ่ ไม่เคยซ้ือ เพรำะ รำคำแพงเกินกวำ่ท่ีรัฐก ำหนด ไม่อยำกสนบัสนุนใหข้ำยเกินรำคำ และไม่เคยพบเห็นกำรขำยเกินรำคำ 

ส ำหรับส่ิงท่ีอยำกใหรั้ฐบำลแกปั้ญหำกำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.90 ระบุวำ่ เพ่ิมบทลงโทษ
ผูท่ี้ขำยสลำกเกินรำคำและลงโทษอยำ่งจริงจงั รองลงมำ ร้อยละ 21.79 ระบุวำ่ ยกเลิกระบบคนกลำง ร้อยละ 12.62 ระบุวำ่ ให้มีตูอ้ตัโนมติัจ ำหน่ำย
สลำก  ร้อยละ 12.01 ระบุวำ่ รณรงคไ์ม่อุดหนุนผูท่ี้ขำยสลำกเกินรำคำ ร้อยละ 8.23 ระบุวำ่ ระบบหวยออนไลน์ ร้อยละ 2.09 ระบุวำ่ น่ำจะแกไ้ข
ปัญหำไม่ได ้ร้อยละ 5.74 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เจำ้หนำ้ท่ีควรลงพ้ืนท่ีตรวจตรำอย่ำงสม ่ำเสมอ ควบคุมรำคำให้มีมำตรฐำน เพ่ิมจ ำนวนสลำกให้มำกข้ึน 
ก ำหนดโควตำกำรซ้ือสลำกของพอ่คำ้คนกลำง ทุกภำคส่วนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรแกปั้ญหำ และร้อยละ 12.62 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ    

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงส่ิงท่ีจะท ำหำกพบเห็นกำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.19 ระบุว่ำ             
ไม่ท ำอะไรเลย รองลงมำ ร้อยละ 36.14 ระบุว่ำ ไม่ซ้ือสลำก ร้อยละ 15.46 ระบุวำ่ บอกคนขำยสลำกวำ่เป็นส่ิงผิดกฎหมำย ร้อยละ 4.37 ระบุว่ำ  
แจง้ต ำรวจ และร้อยละ 3.84 ระบุวำ่ แจง้ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.96 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.60 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ       
ภำคกลำง ร้อยละ 17.92 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.16 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 49.12 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.88 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำงร้อยละ 9.12 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.12 มีอำยุ 26 – 35 ปี        
ร้อยละ 22.24 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 31.44 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.20 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง ร้อยละ 90.00
นับถือศำสนำพุทธ ตวัอย่ำงร้อยละ 3.92 นับถือศำสนำอิสลำม ตวัอย่ำงร้อยละ 1.20 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ     
และร้อยละ 4.88 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 24.00 ระบุวำ่ สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.04 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.44 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 5.52 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 29.84 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.12 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำ
หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.84 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.60 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.12 จบกำรศึกษำ 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 6.48 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.16 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.48 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 17.68
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.84 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.40 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 17.68 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.96 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 6.80 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 15.92 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 24.88 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 20.72 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน                
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 8.16 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.48   
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 19.12 ไม่ระบุรำยได ้

 
 
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 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 
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1. ท่านได้ซ้ือสลากกนิแบ่งรัฐบาลหรือไม่ 

การซ้ือสลากกนิแบ่งรัฐบาลของประชาชน ร้อยละ 
ซ้ือเป็นบำงคร้ัง 45.20 
ไม่เคยซ้ือเลย 28.40 
ซ้ือเป็นประจ ำ 26.40 

รวม 100.00 
 

2. ปัจจุบันท่านเคยพบเห็นการขายสลากกนิแบ่งรัฐบาลเกนิราคาหรือไม่ 
การเคยพบเห็นการขายสลากกนิแบ่งรัฐบาลทีเ่กนิราคา             ร้อยละ 

เคยพบเห็น 69.52 
ไม่เคยพบเห็น 30.48 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเคยซ้ือสลากกนิแบ่งรัฐบาลทีข่ายเกนิราคาหรือไม่ (เฉพาะผู้ซ้ือสลากกนิแบ่งรัฐบาล จ านวน 895 คน) 
การซ้ือสลากกนิแบ่งรัฐบาลทีเ่กนิราคา ร้อยละ 

เคยซ้ือ เพรำะ เป็นเลขท่ีชอบ เลขยอดนิยม  ชอบเลขชุด อยำกรวย บำงส่วน บอกวำ่ เห็นใจคนขำย รับมำแพง  
            ไม่ทรำบรำคำท่ีแน่นอน  ส่วนใหญ่ขำยเกินรำคำอยูแ่ลว้ 

64.25 

ไม่เคยซ้ือ เพรำะ รำคำแพงเกินกวำ่ท่ีรัฐก ำหนด ไม่อยำกสนบัสนุนใหข้ำยเกินรำคำ และไม่เคยพบเห็นกำรขำยเกินรำคำ 35.75 
รวม 100.00 

 
4. ท่านอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาการขายลอตเตอร่ีเกนิราคาอย่างไร 

ส่ืงทีอ่ยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาการขายสลากกนิแบ่งรัฐบาลเกนิราคา ร้อยละ 
เพ่ิมบทลงโทษผูท่ี้ขำยสลำกเกินรำคำและลงโทษอยำ่งจริงจงั 24.90 
ยกเลิกระบบคนกลำง 21.79 
ใหมี้ตูอ้ตัโนมติัจ ำหน่ำยสลำก 12.62 
รณรงคไ์ม่อุดหนุนผูท่ี้ขำยสลำกเกินรำคำ 12.01 
ระบบหวยออนไลน ์ 8.23 
น่ำจะแกไ้ขปัญหำไม่ได ้ 2.09 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  เจำ้หนำ้ท่ีควรลงพ้ืนท่ีตรวจตรำอยำ่งสม ่ำเสมอ ควบคุมรำคำใหมี้มำตรฐำน เพ่ิมจ ำนวนสลำกใหม้ำกข้ึน  
                     ก ำหนดโควตำกำรซ้ือสลำกของพอ่คำ้คนกลำง และทุกภำคส่วนควรเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรแกปั้ญหำ   5.74 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 12.62 

รวม 100.00 
 

5. หากท่านพบเห็นการขายลอตเตอร่ีเกนิราคาท่านจะท าอย่างไร (เฉพาะผู้ซ้ือสลากกนิแบ่งรัฐบาล จ านวน 895 คน) 
ส่ิงทีจ่ะท าหากพบเห็นการขายสลากกนิแบ่งรัฐบาลเกนิราคา ร้อยละ 

ไม่ท ำอะไรเลย 40.19 
ไม่ซ้ือสลำก 36.14 
บอกคนขำยสลำกวำ่เป็นส่ิงผิดกฎหมำย 15.46 
แจง้ต ำรวจ 4.37 
แจง้ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 3.84 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

1. ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  112 8.96 
ปริมณฑลและภำคกลำง  320 25.60 
ภำคเหนือ 224 17.92 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 417 33.36 
ภำคใต ้ 177 14.16 

รวม 1,250 100.00 
 
2. ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 614 49.12 
หญิง 636 50.88 
เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,250 100.00 
 
3. ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน  25 ปี 114 9.12 
26 – 35 ปี  189 15.12 
36 – 45  ปี 278 22.24 
46 – 59  ปี 393 31.44 
60 ปีข้ึนไป 240 19.20 
ไม่ระบุ 36 2.88 

รวม 1,250 100.00 
 
4. ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,125 90.00 
อิสลำม 49 3.92 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.20 
ไม่ระบุ 61 4.88 

รวม 1,250 100.00 
 
5. ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 300 24.00 
สมรส 813 65.04 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

68 5.44 
ไม่ระบุ 69 5.52 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

6. ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 373 29.84 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 364 29.12 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 73 5.84 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 295 23.60 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.12 
ไม่ระบุ 81 6.48 

รวม 1,250 100.00 
 
7. ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 127 10.16 
พนกังำนเอกชน 156 12.48 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 221 17.68 
เกษตรกร/ประมง 198 15.84 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 205 16.40 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 221 17.68 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 2.96 
ไม่ระบุ 85 6.80 

รวม 1,250 100.00 
 
8. ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 199 15.92 
ไม่เกิน 10,000 311 24.88 
10,001 – 20,000 259 20.72 
20,001 – 30,000 102 8.16 
30,001 –  40,000 59 4.72 
40,001 ข้ึนไป 81 6.48 
ไม่ระบุ 239 19.12 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


