
 
 
 

    

ผลสํารวจเรื่อง 
ประชาวิวัฒน 9 ขอของรัฐบาลกบัการตัดสินใจเลือกตั้ง 

 
ประชาชน 62.9% ระบุนโยบายประชาวิวัฒนไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูสมัครในการเลือกต้ังใหญ 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และ     
ปริมณฑลที่มีตอนโยบายประชาวิวัฒน 9 ขอของรัฐบาล  โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่  10-11 ม.ค. ที่ผานมา  
พบวา  ประชาชนโดยรวมรอยละ  58.9 ระบุวาไดรับประโยชนจากนโยบายประชาวิวัฒน ท่ีเหลือรอยละ 41.1 
ไมไดรับประโยชน  และเมื่อสอบถามเฉพาะกลุมท่ีไดรับประโยชน  รอยละ  91.3 เห็นวาผลประโยชนท่ีไดรับตรง
ตามความตองการ  มีเพียงรอยละ 8.7  เทานั้นท่ีเห็นวาไมตรงตามความตองการ   
 

 เมื่อสอบถามเพิ่มเติมวา  ประโยชนทีไ่ดรับจากนโยบายประชาววิัฒนมีผลตอการตัดสินใจในการเลอืกตั้ง
ใหญที่จะเกดิขึ้นอยางไร  ประชาชนสวนใหญรอยละ  62.9  ระบุวา  “ไมมีผล เพราะจะดูท่ีนโยบายตอนหาเสียง ดูท่ีตัว
บุคคลผูสมัคร และจะเลือกจากผูสมัครและพรรคที่ชอบเปนหลัก”  ขณะที่รอยละ  28.1  ระบุวา  “มผีล  โดยจะ
เลือกลงคะแนนใหฝายรัฐบาลที่ออกนโยบาย”  และรอยละ 9.0 ระบุวา  “มีผล โดยจะไมลงคะแนนใหฝายรัฐบาล
ที่ออกนโยบาย” และเมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวา  กลุมอาชีพหาบเรแผงลอย  เปนกลุมอาชีพที่ระบุวาจะ
ตัดสินใจลงคะแนนใหฝายรัฐบาลในการเลอืกตั้งที่จะถึงนี้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบักลุมอาชีพอ่ืนๆ  
 

 ทั้งนี้  ประชาชนรอยละ  49.6  ไมแนใจวานโยบายประชาวิวัฒนจะเปนนโยบายที่ชวยลดความเหลื่อมลํ้า
และสรางความเปนธรรมใหกับสังคมไดจริงหรือไม  ขณะที่รอยละ  31.2  เชื่อวาชวยตอบโจทยในเรื่องลดความ
เหล่ือมลํ้าและสรางความเปนธรรมใหกับสังคมได และอีกรอยละ 19.3 เชื่อวาไมตอบโจทย   
 

อยางไรก็ตาม  จากขอมูลสถานะทางการเงินในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  กลุมอาชีพ
รถจักรยานยนตรับจาง  กลุมผูคาหาบเรแผงลอย   และกลุมอาชีพแท็กซี่  ลวนแลวแตเปนกลุมที่มีฐานะการเงินที่
ดอยกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ ที่เหลือ  โดยมีหนี้สินจํานวนรอยละ  51.7, 48.3 และ 47.5 ตามลําดับ   ดังนั้น การที่รัฐบาล
ออกนโยบายประชาวิวัฒนโดยใหความสําคัญกับคน 3 อาชีพนี้เปนพิเศษ  จึงนาจะชวยลดความเหลื่อมลํ้าและสรางความ
เปนธรรมใหกับสังคมไดในระดับหนึ่งเทานั้น 
 
 
 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตารางตอไปนี้) 
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1. แสดงรอยละของผูที่ระบุวาไดรับประโยชนจากนโยบายประชาวิวัฒน 9 ขอของรัฐบาล 
ไดรับประโยชนจาก
นโยบายประชาวิวัฒน
หรือไม (รอยละ) นโยบาย/ มาตรการชวยเหลือ 

ไดรับ ไมไดรับ 
1.เปดโอกาสใหประชาชนเขาระบบประกันสังคม (เฉพาะกลุมอาชีพที่ไมอยูในระบบ) 70.7 29.3 
2.การเขาถึงสินเชื่อของกลุมแท็กซี่ และผูคาหาบเรแผง 39.4 60.6 
3.การชวยเหลือผูประกอบอาชีพจักรยานยนตรับจาง  โดยการจดทะเบียนใหถูกตองตาม
กฎหมายเพื่อแกปญหาการสงเงินใหกลุมคนตางๆ  43.2 56.8 
4.การชวยเหลืออาชีพผูคาหาบเรแผงลอย  โดยการขยายจุดผอนผัน  45.0 55.0 
5.การยกเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจีภาคอุตสาหกรรม  ใหใชราคาตลาด (แตในสวนของภาค
ครัวเรือนและขนสง  จะตรึงราคาไวเหมือนเดิม) 61.5 38.5 

6.คาไฟฟาฟรีสําหรับผูใชตํ่ากวา 90 หนวยตอเดือน (โดยผูใชไฟฟามากตองจายเงินเพิ่มขึ้น  
เพื่อนําเงินสวนนี้มาชวยประชาชนที่ใชไฟนอย) 58.5 41.5 

7.ลดตนทุนภาคเกษตร  โดยเฉพาะอาหารสัตว  พอพันธุ  แมพันธุ อันจะชวยใหราคาหมู  ไก 
และไข อยูในระดับที่เหมาะสม 64.3 35.7 

8.การเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของสินคาตางๆ ผานสื่อตอผูบริโภค  เพื่อการรับรูถึงการ
เคลื่อนไหวของราคาตนทุนเพื่อที่ผูบริโภคจะไดไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 76.3 23.7 

9.การลดปญหาอาชญากรรมตางๆ  ใหไดรอยละ 20 ภายใน 6 เดือน 71.0 29.0 
รวม 58.9 41.1 

 

2. แสดงรอยละของผูที่เห็นวามาตรการประชาววิัฒนตรงกับความตองการ (เฉพาะผูทีต่อบวาไดประโยชน) 
 

มาตรการตรงกับความ
ตองการของผูไดรับ

ประโยชนหรือไม(รอยละ) นโยบาย/ มาตรการชวยเหลือ 

ตรง ไมตรง 
1.เปดโอกาสใหประชาชนเขาระบบประกันสังคม (เฉพาะกลุมอาชีพที่ไมอยูในระบบ)  92.1 7.9 
2.การเขาถึงสินเชื่อของกลุมแท็กซี่ และผูคาหาบเรแผงลอย   85.9 14.1 
3.การชวยเหลือผูประกอบอาชีพจักรยานยนตรับจาง  โดยการจดทะเบียนใหถูกตอง
ตามกฏหมายเพื่อแกปญหาการสงเงินใหกลุมคนตางๆ  85.2 14.8 

4.การชวยเหลืออาชีพผูคาหาบเรแผงลอย  โดยการขยายจุดผอนผัน  83.2 16.8 
5.การยกเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจีภาคอุตสาหกรรม  ใหใชราคาตลาด (แตในสวน
ของภาคครัวเรือนและขนสง  จะตรึงราคาไวเหมือนเดิม) 93.1 6.9 

6.คาไฟฟาฟรีสําหรับผูใชตํ่ากวา 90 หนวยตอเดือน (โดยผูใชไฟฟามากตองจายเงิน
เพิ่มขึ้น  เพื่อนําเงินสวนนี้มาชวยประชาชนที่ใชไฟนอย) 92.6 7.4 
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มาตรการตรงกับความ
ตองการของผูไดรับ

ประโยชนหรือไม(รอยละ) นโยบาย/ มาตรการชวยเหลือ 

ตรง ไมตรง 
7.ลดตนทุนภาคเกษตร  โดยเฉพาะอาหารสัตว  พอพันธุ  แมพันธุ อันจะชวยใหราคา
หมู  ไก และไข อยูในระดับที่เหมาะสม 93.7 6.3 

8.การเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของสินคาตางๆ ผานสื่อตอผูบริโภค  เพื่อการรับรูถึง
การเคลื่อนไหวของราคาตนทุนเพื่อที่ผูบริโภคจะไดไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 94.3 5.7 

9.การลดปญหาอาชญากรรมตางๆ  ใหไดรอยละ 20 ภายใน 6 เดือน 94.0 6.0 
รวม 91.3 8.7 

 

3.  ผลจากการไดรับประโยชนจากมาตรการของรัฐบาลที่มีตอการตัดสินใจเลือกผูสมัครในการเลือกตั้งใหญที่จะถึงนี ้
มีผล   โดยจะลงคะแนนใหฝายรัฐบาลที่ออกนโยบาย   รอยละ  28.1 
มีผล   โดยจะไมลงคะแนนใหฝายรัฐบาลที่ออกนโยบาย รอยละ  9.0 
ไมมีผล   เพราะจะดูท่ีนโยบายตอนหาเสียง ดูท่ีตัวบุคคล  และจะเลือกจาก

ผูสมัครหรือพรรคที่ชอบ เปนหลัก 
รอยละ  62.9 

 

4.  ผลจากการไดรับประโยชนจากมาตรการของรัฐบาลที่มีตอการตัดสินใจเลือกผูสมคัรในการเลือกตั้งใหญทีจ่ะ
ถึงนี้ (จําแนกตามกลุมอาชีพ) 
 

มีผล  โดย ไมมีผล เพราะ 

กลุมอาชีพ 
จะลงคะแนน
ใหฝายรัฐบาล 

(รอยละ) 

จะไมลงคะแนน
ใหฝายรัฐบาล 

(รอยละ) 

จะดูท่ีนโยบายตอนหาเสียง 
ดูท่ีตัวบุคคลผูสมัคร และ
เลือกผูสมัครและพรรคที่
ชอบเปนหลัก(รอยละ) 

กลุมแท็กซี ่ 25.8 5.0 69.2 
กลุมรถจักรยานยนตรับจาง 22.5 10.0 67.5 
กลุมผูคาหาบเรแผงลอย 42.6 9.8 47.6 
คาขาย(ที่ไมใชหาบเร)/ธุรกจิสวนตวั 22.6 9.7 67.7 
รับจางทั่วไป 26.3 5.3 68.4 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19.7 8.2 72.1 
พนักงานเอกชน 26.5 11.6 61.9 
พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 27.5 11.2 61.3 
อ่ืนๆ(วางงาน นักศึกษา) 36.0 5.8 58.2 

รวม 28.1 9.0 62.9 



 

 4

5.  มาตรการทั้ง 9 ขอ  กับการตอบโจทยในการแกปญหาความเปนธรรมและความเหลื่อมลํ้าในสังคม 
 

เห็นวาตอบโจทย  รอยละ  31.2 
เห็นวาไมตอบโจทย รอยละ  19.3 
ไมแนใจ รอยละ  49.6 

 
6.  สถานะทางการเงิน(สุทธิ) ณ ปจจุบนัของผูตอบแบบสอบถาม  (จําแนกตามกลุมอาชีพ)   
 

กลุมอาชีพ มีเงินออม 
(รอยละ) 

มีหนี้สิน 
(รอยละ) 

ไมมีเงินออม 
แตก็ไมมีหนี้สนิ 

(รอยละ) 
กลุมแท็กซี ่ 11.7 47.5 40.8 
กลุมรถจักรยานยนตรับจาง 16.4 51.7 31.9 
กลุมผูคาหาบเรแผงลอย 17.5 48.3 34.2 
คาขาย(ที่ไมใชหาบเร)/ธุรกจิสวนตวั 29.5 37.5 33.0 
รับจางทั่วไป 33.9 35.6 30.5 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 38.6 40.4 21.1 
พนักงานเอกชน 37.3 30.0 32.7 
พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 27.6 42.1 30.3 
อ่ืนๆ เชน วางงาน, นักศกึษา 42.9 9.5 47.6 

รวม 27.8 38.1 34.1 
 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน  
ช้ันกลาง และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 26 เขต ไดแก  คลองเตย  จอมทอง  ดินแดง  บางกอกนอย  บางเขน  
บางคอแหลม  บางแค  บางซื่อ  บางนา  บางบอน  บางพลัด  บางรัก  บึงกุม  ปทุมวัน  ปอมปราบ  พระโขนง  
พระนคร  ภาษเีจริญ  มีนบุรี  ราชเทวี  ลาดกระบัง  วังทองหลาง  สะพานสูง  สาทร  หนองจอก  และหลักสี่   
และปริมณฑล 3 จังหวดั ไดแก นนทบุรี ปทมุธานี และสมทุรปราการ ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 1,233 คน เปน
เพศชายรอยละ 55.4 และเพศหญิงรอยละ 44.6 

  
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสัมภาษณทางโทรศัพท เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  10-11  มกราคม 2554 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  13  มกราคม 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 683 55.4 
            หญิง 550 44.6 

รวม 1,233 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 265 21.5 
            26 ป – 35 ป  327 26.5 
            36 ป – 45 ป 333 27.0 
            46 ปขึ้นไป 308 25.0 

รวม 1,233 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 890 72.2 
ปริญญาตรี 304 24.7 
สูงกวาปริญญาตรี 39 3.1 

รวม 1,233 100.0 
อาชีพ   
            กลุมแท็กซี่ 153 12.4 
            กลุมรถจักรยานยนตรับจาง 153 12.4 
       กลุมผูคาหาบเร แผงลอย 155 12.5 
 คาขาย(ที่ไมใชหาบเร)/ธุรกิจสวนตัว 118 9.6 
 รับจางทั่วไป  75 6.1 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 80 6.5 
 พนักงานบริษัทเอกชน 289 23.5 
 พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ 101 8.2 
 อ่ืนๆ เชน  วางงาน  นักศึกษา เปนตน 109 8.8 

รวม 1,233 100.0 
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