
 

 

 

 

 

 

 

“เลขเด็ด ชัวร์หรือม่ัวน่ิม” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “เลขเด็ด ชัวร์หรือ

ม่ัวน่ิม” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา และอาชีพ            

ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จํานวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิหรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีให้หวยเลขเด็ด            

และเลขเด็ดท่ีได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง การสํารวจอาศยัการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลัก    

(Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิ ธีการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท ์                           

โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสาํรวจเม่ือถามความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีให้หวยเลขเดด็ พบว่า 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.12 ระบุว่า เป็นเร่ืองงมงาย รองลงมา ร้อยละ 27.50 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค ร้อยละ 20.68 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์

การตลาดเพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 16.21 ระบุว่า เช่ือในเลขเด็ดท่ีไดจ้ากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ร้อยละ 2.73 ระบุว่า เป็นความเช่ือ               

ส่วนบุคคล และร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวท่ีมีผู ้ถูกหวยเลขเด็ดท่ีได้จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานท่ีต่าง ๆ พบว่า       

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.61 ระบุว่า เป็นโชคของแต่ละคน รองลงมา ร้อยละ 22.58 ระบุว่า เป็นแค่เร่ืองบงัเอิญ แต่คนงมงายกนัไปเอง ร้อยละ 7.58 ระบุว่า 

เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 4.62 ระบุว่า เช่ือว่าเป็นโชคท่ีไดจ้ากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ร้อยละ 3.48 ระบุว่า               

เป็นแรงกระตุน้ใหซ้ื้อตาม หรือ อยากไปขอเลขเดด็บา้ง และร้อยละ 1.29 ระบุว่า เป็นเร่ืองแปลกใหน่้าติดตาม     

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อหวยเลขเด็ดท่ีไดม้าจากดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.29 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์

การตลาดเพื่อสร้างกระแส รองลงมา ร้อยละ 31.06 ระบุว่า เป็นเร่ืองงมงาย ร้อยละ 27.95 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค ร้อยละ 6.29 ระบุว่า 

เช่ือในเลขเดด็ท่ีไดม้าจากดารา/นกัร้อง/นกัแสดง และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

สําหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวดารา/นักร้อง/นักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.73 ระบุว่า  

เป็นโชคของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน รองลงมา ร้อยละ 24.02 ระบุว่า เป็นแค่เร่ืองบงัเอิญ ร้อยละ 17.20 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาด 

เพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 6.44 ระบุว่า เช่ือว่าเป็นโชคท่ีไดจ้ากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีดารา/นักร้อง/นกัแสดงผูน้ั้นนบัถือ ร้อยละ 5.45 ระบุว่า เป็นแรงกระตุน้

ใหซ้ื้อตามในงวดหนา้ ร้อยละ 3.86 ระบุว่า เป็นความสามารถเฉพาะตวัของดารา/นักร้อง/นกัแสดงแต่ละคน ร้อยละ 1.82 ระบุว่า เป็นเร่ืองแปลก

ใหน่้าติดตาม และร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

เม่ือถามประชาชนถึงการซ้ือเลขเด็ดตามส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา พบว่า 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.79 ระบุว่า ไม่เคยซ้ือตามเลย รองลงมา ร้อยละ 17.88 ระบุว่า ไม่เคยซ้ือหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) ในรอบ 1 ปี 

ท่ีผ่านมา ร้อยละ 11.14 ระบุว่า เคยซ้ือตามส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ร้อยละ 5.30 ระบุว่า เคยซ้ือตามเหตุการณ์ประหลาด และร้อยละ 2.73 ระบุว่า เคยซ้ือตาม

ดารา/นกัร้อง/นกัแสดง 

ท้ายท่ีสุดเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชนเกี่ยวกับการให้เลขเด็ดหรือข่าวการถูกหวย              

จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.03 ระบุว่า เป็นเสรีภาพของส่ือว่าจะเสนอข่าวต่อไป 

หรือ หยุดการเสนอข่าว รองลงมา ร้อยละ 21.29 ระบุว่า ส่ือควรหยุดการเสนอข่าว ร้อยละ 9.92 ระบุว่า ส่ือควรเสนอข่าวต่อไป และร้อยละ 0.76              

ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 8.71 มีภูมิลาํเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.83 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑลและ

ภาคกลาง ร้อยละ 18.26 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.64 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.56 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคใต ้

ตวัอยา่งร้อยละ 48.79 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.21 เป็นเพศหญิง  

 

วันอาทิตย์ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตวัอยา่งร้อยละ 8.18 มีอายไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.46 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.05 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.95 มีอาย ุ46 – 59 ปี     

และร้อยละ 21.36 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 95.91 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.20 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.91 นบัถือศาสนาคริสต์ 

และอื่น ๆ  และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 21.74 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.50 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.64 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 2.12 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 30.15 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.58 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.20                         

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.79 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.86 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 2.42 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอย่างร้อยละ 8.86 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจ้าง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.02 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.64

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.69 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.33 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผู ้ใชแ้รงงาน      

ร้อยละ 19.32 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.26 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหา

กาํไร และร้อยละ 2.73 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 20.45 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.26 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.20 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท  ร้อยละ 9.32 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.38 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 5.53 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 8.86 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไร กับข่าวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อข่าวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด ร้อยละ 

เป็นเร่ืองงมงาย 37.12 

เป็นโอกาสในการแสวงโชค 27.50 

เป็นกลยทุธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส 20.68 

เช่ือในเลขเดด็ท่ีไดจ้ากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 16.21 

เป็นความเช่ือส่วนบุคคล 2.73 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.68 

 

2. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไร กับข่าวมีผู้ถูกหวยเลขเด็ดที่ได้จากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อข่าวทีมี่ผู้ ถูกหวยเลขเด็ดที่ได้จากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 

เป็นโชคของแต่ละคน  70.61 

เป็นแค่เร่ืองบงัเอิญ แต่คนงมงายกนัไปเอง 22.58 

เป็นกลยทุธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส 7.58 

เช่ือว่าเป็นโชคท่ีไดจ้ากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 4.62 

เป็นแรงกระตุน้ใหซ้ื้อตาม หรือ อยากไปขอเลขเดด็บา้ง 3.48 

เป็นเร่ืองแปลกใหน่้าติดตาม 1.29 

 

3. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไร กับหวยเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อหวยเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง ร้อยละ 

เป็นกลยทุธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส 36.29 

เป็นเร่ืองงมงาย 31.06 

เป็นโอกาสในการแสวงโชค 27.95 

เช่ือในเลขเดด็ท่ีไดม้าจากดารา/นกัร้อง/นกัแสดง 6.29 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.20 
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4. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไร กับข่าวดารา/นักร้อง/นักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อข่าวดารา/นักร้อง/นักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง ร้อยละ 

เป็นโชคของดารา/นกัร้อง/นกัแสดงแต่ละคน 52.73 

เป็นแค่เร่ืองบงัเอิญ 24.02 

เป็นกลยทุธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส 17.20 

เช่ือว่าเป็นโชคท่ีไดจ้ากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีดารา/นกัร้อง/นกัแสดงผูน้ั้นนบัถือ 6.44 

เป็นแรงกระตุน้ใหซ้ื้อตามในงวดหนา้ 5.45 

เป็นความสามารถเฉพาะตวัของดารา/นกัร้อง/นกัแสดงแต่ละคน 3.86 

เป็นเร่ืองแปลกใหน่้าติดตาม 1.82 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.68 

 

5. ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยซ้ือเลขเด็ดตามส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การซ้ือเลขเด็ดตามส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 

ไม่เคยซ้ือตามเลย 68.79 

ไม่เคยซ้ือหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา 17.88 

เคยซ้ือตามส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 11.14 

เคยซ้ือตามเหตุการณ์ประหลาด 5.30 

เคยซ้ือตามดารา/นกัร้อง/นกัแสดง 2.73 

 

6. ท่านคดิว่าส่ือควรหยดุการเสนอข่าวการให้เลขเด็ด หรือ ข่าวการถูกหวยจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เหตุการณ์ประหลาด หรือจากดารา/นักร้อง/นักแสดง 

หรือไม่ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชนเก่ียวกับการให้เลขเด็ดหรือข่าวการถูกหวยจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 

เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง 
ร้อยละ 

เป็นเสรีภาพของส่ือฯ ว่าจะเสนอข่าวต่อไป หรือ หยดุการเสนอข่าว 68.03 

ส่ือฯ ควรหยดุการเสนอข่าว 21.29 

ส่ือฯ ควรเสนอข่าวต่อไป 9.92 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.76 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.71 

ปริมณฑลและภาคกลาง 341 25.83 

ภาคเหนือ 241 18.26 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 444 33.64 

ภาคใต ้ 179 13.56 

รวม 1,320 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 644 48.79 

หญิง 676 51.21 

รวม 1,320 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 108 8.18 

26 – 35 ปี 204 15.46 

36 – 45 ปี 291 22.05 

46 – 59 ปี 435 32.95 

60 ปี ข้ึนไป 282 21.36 

รวม 1,320 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,266 95.91 

อิสลาม 29 2.20 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 12 0.91 

ไม่ระบุ 13 0.98 

รวม 1,320 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 287 21.74 

สมรส 957 72.50 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 48 3.64 

ไม่ระบุ 28 2.12 

รวม 1,320 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 398 30.15 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 430 32.58 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 95 7.20 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 314 23.79 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 51 3.86 

ไม่ระบุ 32 2.42 

รวม 1,320 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 117 8.86 

พนกังานเอกชน 185 14.02 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 312 23.64 

เกษตรกร/ประมง 194 14.69 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 176 13.33 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 255 19.32 

นกัเรียน/นกัศึกษา 43 3.26 

องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร 2 0.15 

ไม่ระบุ 36 2.73 

รวม 1,320 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 270 20.45 

ไม่เกิน 10,000 บาท 307 23.26 

10,001 – 20,000 บาท 359 27.20 

20,001 – 30,000 บาท 123 9.32 

30,001 – 40,000 บาท 71 5.38 

40,001 บาทข้ึนไป 73 5.53 

ไม่ระบุ 117 8.86 

รวม 1,320 100.00 
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