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ผลสํารวจเรื่อง  “GDP ภาคประชาชน” 
 
GDP  ประเทศขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ป  แตคนไทย 44.3 % ยังเปนหนี้  
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง  “GDP  ภาคประชาชน”  โดยสํารวจความคิดเห็น
จากประชาชน จํานวน 1,130 คน  ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ   พบวา  ประชาชนรอยละ  59.9  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในขณะนี้วาอยูในสภาวะที่ “ไมคอยดี”  โดยมีประชาชนที่ระบุวารายไดในเดือนสิงหาคม 53       
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดในเดือนกรกฎาคม 53 มากกวาผูที่ระบุวารายไดเพิ่มขึ้น  กลาวคือ  มีประชาชนรอยละ  28.6  
มีรายไดที่ลดลง  สวนประชาชนที่มีรายไดเพิ่มขึ้นมีเพียงรอยละ  9.6  ขณะที่ประชาชนสวนใหญรอยละ  61.8  มีรายไดไม
เปลี่ยนแปลง  และเมื่อนํารายจายที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมมาพิจารณารวมดวยพบวา  ประชาชนสวนใหญรอยละ  61.9  มี
รายไดเพียงพอกับรายจายแตในจํานวนนี้มีเพียงรอยละ  22.2  เทานั้นที่เหลือเก็บเปนเงินออม  ขณะที่ประชาชน   รอยละ  
39.7  ไมมีเงินออม  สําหรับประชาชนที่มีรายไดนอยกวารายจายนั้น  รอยละ  29.5  ชดเชยความไมสมดุลดังกลาวดวยการกู
เงินหรือหยิบยืม  ขณะที่รอยละ  8.6  ตองเอาเงินออมออกมาใช 
 

 ดานสถานะทางการเงินในปจจุบัน  ประชาชนรอยละ 44.3  มีหนี้สิน  รอยละ  30.2  ไมมีทั้งเงินออมและหนี้ส้ิน  มี
เพียงรอยละ  25.5  เทานั้นที่มีเงินออม  ดานการไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการตางๆ ของรัฐบาลนับจากตนปถึง
ปจจุบัน  มีประชาชนรอยละ  53.4  ระบุวาไมไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการของรัฐบาลเลย  สวนที่เหลือรอยละ 46.6  
ไดรับประโยชน  โดยโครงการที่ประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุดคือ  โครงการน้ําฟรี  ไฟฟาฟรี  รถเมลฟรี  รถไฟชั้น 3 
ฟรี  (รอยละ 41.2)  รองลงมาเปนโครงการเรียนฟรี 15 ป (รอยละ  18.8)   
 

 ปญหาเศรษฐกิจท่ีทําใหประชาชนเดือดรอนมากที่สุดและตองการใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือในขณะนี้ คือ ปญหาราคา
สินคาท่ีสูงขึ้น ทําใหคาครองชีพเพิ่มขึ้นจึงตองการใหรัฐบาลเขามาชวยควบคุมราคาสินคามากที่สุด (รอยละ  39.4)  
รองลงมาเปนปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําจึงตองการใหรัฐบาลเขามาประกันราคาสินคาเกษตรใหครอบคลุม
สินคาเกษตรทุกชนิด (รอยละ 10.0)  
  

 สําหรับแนวคิดของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน 250 บาทตอวัน  ประชาชนรอยละ 64.5 เชื่อ
วารัฐบาลสามารถทําไดสําเร็จ  ที่เหลือรอยละ  35.5  เชื่อวาไมสามารถทําไดเนื่องจากเปนมาตรการที่ทํายากและคิดวาเกิน
ความสามารถของรัฐบาล (รอยละ 5.7)  ตลอดจนนายจางคงไมเห็นดวยเพราะจะทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น (รอยละ 5.7) 
 
(ดังรายละเอียดตอไปนี้) 
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1.  รายไดของประชาชนในเดือนสิงหาคม  53  เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม  53   
 

เพิ่มขึ้น รอยละ  9.6 
เหมือนเดิม/คงท่ี  รอยละ  61.8 
ลดลง รอยละ  28.6 

 
2.   รายไดของทานในเดือนสิงหาคมเพียงพอกับรายจายหรือไม 
 

เพียงพอกับรายจายและมีเงินออม   รอยละ  22.2  
เพียงพอกับรายจายแตไมมีเงินออม   รอยละ  39.7  
ไมเพียงพอกับรายจายจึงตองมีการหยิบยืม/กู  รอยละ  29.5  
ไมเพียงพอกับรายจายจึงตองเอาเงินออมมาใช รอยละ  8.6  

 
3.  สถานะทางการเงินของประชาชน ณ ปจจุบัน 
 

มีเงินออม  รอยละ  25.5  
มีหนี้สิน   รอยละ  44.3  
ไมมีเงินออม/แตก็ไมมีหนี้สิน รอยละ  30.2  

 
4.  นับจากตนปถึงปจจุบัน  ทานไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการใดของรัฐบาลชุดปจจุบัน 
 

ไมไดรับประโยชนจากโครงการใดเลย รอยละ 53.4 
ไดรับประโยชน คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) รอยละ 46.6 
 โครงการน้าํฟรี  ไฟฟาฟรี  รถเมลฟรี  รถไฟชั้น 3 ฟรี   รอยละ 41.2  
 เรียนฟรี 15 ป       รอยละ 18.8  
 โครงการประกันราคาพชืผลการเกษตร       รอยละ 9.4  
 โครงการเบี้ยยงัชีพคนชรา     รอยละ 6.5  
 โครงการธงฟาชวยประชาชน      รอยละ 4.5  
 โครงการแกปญหาหนี้นอกระบบ      รอยละ 2.8  
 ตนกลาอาชีพ      รอยละ 2.6  
 อ่ืนๆ สวัสดิการเพื่อทหารและตํารวจ/คาตอบแทน อสม. รอยละ 1.7  
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5.  ปญหาเศรษฐกิจท่ีทําใหทานเดือนรอนมากที่สุดและอยากใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือมากท่ีสุดในขณะนี้ (คําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ)   
 

ราคาสินคาสูงขึ้น ทําใหคาครองชีพเพิ่มขึ้น จึงอยากใหรัฐชวยควบคุมราคาสินคา 
 

รอยละ 39.4 

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  จึงอยากใหรัฐมีการประกันราคาสินคาเกษตรใหครอบคลุม 
 

รอยละ 10.0 

ดูแลคาจางขั้นต่ํา  รวมถึงเงินเดือนของลูกจาง  ใหเพียงพอกับคาครองชีพ 
 

รอยละ   8.7 

เศรษฐกิจโดยรวมไมดี คนไมคอยจับจาย  ทําใหการคาขายไมดีตามไปดวย จึงอยากใหรัฐ
กระตุนเศรษฐกิจใหมากขึ้น 
 

รอยละ 6.6 

น้ํามันมีราคาแพง  จึงเสนอใหมีการดูแลราคาน้ํามันอยางใกลชิด 
 

รอยละ   6.1 

อ่ืนๆ  เชน  ดูแลปญหาน้ําทวม  ภัยแลง  ตนทุนการทําการเกษตร สงเสริมการมีงานทํา  เปนตน รอยละ 29.2 
 

 
6.  ทานเชื่อหรือไมวารัฐบาลจะสามารถปรับขึ้นคาแรงขัน้ต่ําเปน 250 บาทตอวัน ตามที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ไดระบุไวกอนหนานี ้

 

เชื่อวารัฐบาลสามารถทําได รอยละ 64.5 
เชื่อวารัฐบาลไมสามารถทําได รอยละ 35.5 
เพราะ   เปนมาตรการที่ทํายากเกินความสามารถของรัฐบาล     รอยละ   5.7        
  นายจางคงไมเห็นดวยเพราะจะทําใหตนทนุเพิ่ม         รอยละ   5.7  
  รัฐบาลไมมีความพรอมดานงบประมาณ            รอยละ   4.9  
  รัฐบาลขาดความจริงใจในการแกปญหา/เอาแตพูด     รอยละ    4.2  
  ไมมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาล/การเมืองยังไมนิ่ง   รอยละ   3.4  
  เศรษฐกิจยังไมดี/นายจางยังไมพรอม                          รอยละ   3.2            
  คาแรงที่เพิ่มขึน้จะทําใหราคาสินคาเพิ่มขึ้นอีก            รอยละ   1.6  
  คาแรงปรับเพิ่มขึ้นเยอะเกินไป                                   รอยละ   1.5  
  อ่ืนๆ เชน กระทบการลงทุน คาครองชีพแตละพื้นที่ไมเทากัน  รอยละ 5.3  

 
7.  ทานคดิวาสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในขณะนี้เปนอยางไร 
 

ดีเยี่ยม   รอยละ 0.9 
ดี   รอยละ 20.8 
ไมคอยดี   รอยละ 59.9 
ย่ําแย รอยละ 18.4 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพื่อศึกษาสถานะทางการเงินของประชาชนในเดือนสิงหาคม 2553 วาเปนอยางไร  รายไดเพียงพอกับรายจาย

หรือไม  และไดรับประโยชนจากโครงการของภาครัฐบางหรือไม  รวมถึงความคิดเห็นตอประเด็นเศรษฐกิจตางๆ   
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อยูในทุกสาขาอาชีพ   ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดตางๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศ จํานวน 11 จังหวัด ไดแก  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี  จังหวัดระยอง  จังหวัดนครสรรค  จังหวัดลําปาง  จังหวัดนาน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัด
สงขลา  และ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 1,130 คน เปนเพศชายรอยละ 47.1 และเพศหญิง  รอยละ 52.9 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี
โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  1 - 5 กันยายน  2553 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   9  กันยายน  2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 532 47.1 
            หญิง 598 52.9 

รวม 1,130 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 221 19.5 
            26 ป – 35 ป 284 25.2 
            36 ป – 45 ป 305 27.0 
            46 ปขึ้นไป 320 28.3 

รวม 1,130 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 680 60.2 
             ปริญญาตรี 380 33.7 
             สูงกวาปริญญาตรี 70 6.1 

รวม 1,130 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 138 12.3 
             พนักงาน / ลูกจางบรษิัทเอกชน 263 23.2 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 272 24.1 
             รับจางทั่วไป 135 12.0 
             เกษตรกร 237 20.9 
             พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 42 3.8 
             อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน 43 3.7 

รวม 1,130 100.0 
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