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ผลสํารวจเร่ือง  “เสียงสะทอนจากประชาชนเรื่องคาครองชีพในปจจุบัน” 
 

ประชาชนถงึรอยละ 53.2 ระบุมีรายรับไมพอกับคาใชจาย  และรอยละ 61.3 ไมเชื่อมั่นวารฐับาลจะสามารถ
แกปญหาคาครองชีพทีเ่กิดข้ึนในปจจุบันได  

 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจเรื่อง “เสียงสะทอนจากประชาชนเรื่องคา
ครองชีพในปจจุบัน” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,203 คน พบวา 
ประชาชน รอยละ 76.1 ระบุวาราคาสินคาในปจจุบันมีผลกระทบตอการครองชีพของตัวเองและครอบครัว 
ขณะที่รอยละ 23.9 ระบุวาไมมีผลกระทบ โดยรอยละ 53.2 ระบุวา มีรายรับไมเพียงพอกับคาใชจาย และตอง
แกปญหาดวยการนําเงินออมออกมาใชรอยละ 22.3  ตองกูเงินหรือหยิบยืมเงินจากคนอื่นรอยละ 16.4  ที่เหลือรอยละ 
14.5 แกปญหาดวยการพยายามหารายไดเสริมและเพ่ิมชั่วโมงทํางาน (OT)    

สําหรับวิธีรับมือกับราคาสินคาที่ปรับตัวสูงข้ึน อันดับแรกคือ ประหยัดใหมากขึ้นรอยละ 35.5 
รองลงมาคือ ซ้ือของเทาที่จําเปนรอยละ 23.2 และใชจายใหนอยลงโดยลดปริมาณหรือลดจํานวนในการซื้อลงจากปกติ 
รอยละ 16.2 

สวนสาเหตุหลักที่ทําใหราคาสินคาเริ่มปรับตัวสูงข้ึนในปจจุบัน คือราคาพลังงานปรับตัวสูงข้ึนรอยละ 
36.9 รองลงมาคือ รัฐบาลไมมีการกําหนดนโยบายและควบคุมราคาสินคาที่ชัดเจนรอยละ 14.5 และตนทุนสินคาสูงขึ้น
รอยละ 14.0 

ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 50.1 ระบุวารัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร เอาใจใสกับการแกปญหาคา
ครองชีพในปจจุบัน ขณะที่รอยละ 49.9 ระบุวาไมเอาใจใส เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการแกปญหา
คาครองชีพที่เกิดข้ึนในปจจุบัน รอยละ 61.3 ระบุวา “ไมเชื่อมั่น” มีเพียงรอยละ 38.7 ที่ระบุวา “เชื่อม่ัน” 
 สําหรับเรื่องที่ประชาชนตองการเสนอแนะรัฐบาลในการแกไขปญหาคาครองชีพมากที่สุด คือ ให
ควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคไมใหสูงไปกวาน้ีรอยละ 29.3 รองลงมาคือใหนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่มาดูปญหา
ดวยตนเอง ใสใจดูแลเรื่องปากทองของประชาชนใหมากกวานี้ รอยละ 17.3 และเพิ่มเงินเดือนและคาแรงขั้นต่ําโดยเร็ว
ใหทั่วถึงกันทั้งราชการและภาคเอกชน รอยละ 15.8 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบตอการครองชีพของตัวเองและครอบครัวที่เกิดจากราคา 
    สินคาในปจจุบัน 
 

  - ไดรับผลกระทบ    รอยละ 76.1 
     (โดยระบุวา ของแพงเกินไป  สินคาขึ้นราคาแตรายไดเทาเดิม  ไดของเทาเดิมแตตองจายเงินมากขึ้น ฯลฯ ) 
  - ไมไดรับผลกระทบ   รอยละ 23.9 
 

2. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรายรับและคาใชจายในปจจุบัน  
 

 - มีรายรับเพียงพอกับคาใชจาย   รอยละ 46.8 
 - มีรายรับไมเพียงพอกับคาใชจาย  รอยละ 53.2 
  โดยระบุวาแกปญหาดวยการ 
   นําเงินออมออกมาใช     รอยละ 22.3 
   กู หรือ หยิบยืม      รอยละ 16.4 
   อ่ืนๆ อาทิ พยายามหารายไดเสริม เพิ่มชั่วโมงทํางาน ฯลฯ รอยละ 14.5 
                                       

3. วิธีรับมือกับราคาสินคา ที่ปรับตัวสูงข้ึน ของประชาชน 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบเปนผูระบุเอง) 
 

  -  ประหยัดใหมากขึ้น       รอยละ 35.5 
  - ซ้ือของเทาที่จําเปน ซ้ืออยางมีเหตุผล     รอยละ 23.2 
  - ใชจายนอยลงโดยลดปริมาณหรือลดจํานวนในการซื้อลงจากปกติ  รอยละ 16.2 
  - เลือกซื้อสินคาประเภทเดียวกันหรือสินคาที่ใชทดแทนกันได   รอยละ  5.1 
    ในราคาที่ถูกกวา   
  - ตองทํางานหาเงินเพ่ิม หารายไดเสริม     รอยละ 4.4 
 

4. สาเหตุหลักที่ทําใหราคาสินคาปรับตัวสงูข้ึนในปจจุบัน คือ 
 

- ราคาพลังงานปรับตัวสูงข้ึน(นํ้ามันเชื้อเพลิง, แกส) รอยละ 36.9 
- รัฐบาลไมมีการกําหนดนโยบาย/ ควบคุมราคาสินคาที่ชัดเจน รอยละ 14.5 
- ตนทุนสินคามีราคาสูงขึ้น  รอยละ 14.0 
- การปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท และเงินเดือนป.ตรี 15,000 บาท  รอยละ 12.5 
- การบริหารงานอยางผิดพลาดของรัฐบาล  รอยละ 6.7 
- การกักตุนสินคา เพ่ือรอความชัดเจนของรัฐบาล   รอยละ 6.6 
- เหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย  รอยละ 5.8 
- อ่ืนๆ อาทิ การผูกขาดตลาด วิวัฒนาการดานการผลิตสินคา ฯลฯ รอยละ 3.0 
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5. เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารจัดการเร่ืองคาครองชีพระหวาง  
   รัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ ชิณวัตร กับรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  
 

- สามารถบริหาร/จัดการคาครองชีพไดดีพอๆกัน  รอยละ 28.3 
- รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณทําไดดีกวา        รอยละ 27.5 
- สามารถบริหาร/จัดการคาครองชีพไมดีทั้ง 2 รัฐบาล รอยละ 26.0 
- รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ทําไดดีกวา รอยละ 18.2 

   
6. ความคิดเห็นตอความเอาใจใสกับการแกปญหาคาครองชีพ ของรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร  

  - เอาใจใส    รอยละ 50.1 
       (โดยระบุวา เอาใจใสคอนขางมาก รอยละ 43.0  และเอาใจใสมากที่สุด รอยละ 7.1) 
  -ไมเอาใจใส   รอยละ 49.9 
    (โดยระบุวา เอาใจใสคอนขางนอย รอยละ 39.8  และไมเอาใจใสเลย รอยละ 10.1) 
 
7. ความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐบาลในการแกปญหาคาครองชีพที่สูงข้ึนในปจจุบัน คือ  
   

  - เชื่อม่ัน    รอยละ 38.7 
       (โดยระบุวา เชื่อมั่นคอนขางมาก รอยละ 30.8 และเชื่อมั่นมากที่สุด รอยละ 7.9) 
  -ไมเชื่อมั่น   รอยละ 61.3 
    (โดยระบุวา เชื่อมั่นคอนขางนอย รอยละ 41.5  และไมเชื่อมั่นเลย   รอยละ 19.8) 
 

8. เร่ืองที่ประชาชนตองการเสนอแนะรัฐบาลในการแกไขปญหาคาครองชีพ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  

- ใหควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคไมใหสูงไปกวาน้ี และควบคุมราคา 
  ใหเหมาะสมยุติธรรมกับประชาชน 

รอยละ 29.3 

- ใหนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่มาดูปญหาดวยตนเอง ใสใจดูแลเรื่องปากทอง 
  ของประชาชน ใหมากกวานี้ 

รอยละ 17.3

- เพ่ิมเงินเดือนและคาแรงขั้นต่ําโดยเร็วใหทั่วถึงกันทั้งราชการและภาคเอกชน รอยละ 15.8
- ควบคุมราคาเชื้อเพลิง และพลังงาน ใหถูกลงกวานี้ รอยละ 14.8
- ปรับราคาสินคาตางๆ ใหถูกลง รอยละ 11.0
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในประเด็น

เกี่ยวกับผลกระทบจากราคาสินคาตอคาครองชีพของประชาชนในปจจุบัน วิธีการปรับตัวในชวงที่ราคาสินคามี
ทิศทางสูงขึ้น ตลอดจนความเอาใจใสและความเชื่อม่ันที่มีตอรัฐบาลในการแกปญหาคาครองชีพในปจจุบัน ทั้งน้ี
เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขต
ชั้นใน ชั้นกลาง และช้ันนอก ไดแก เขตคลองเตย คันนายาว ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย 
บางกะป บางคอแหลม บางซื่อ บางบอน บางพลัด บางรัก บึ่งกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง พระนคร
ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ลาดพราว สวนหลวง สาทร และปริมณฑลไดแก นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,203 คน      
เปนเพศชายรอยละ 49.5 และเพศหญิงรอยละ 50.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  20 - 22 มีนาคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ        :  23 มีนาคม 2555 

 
 
 
 
 



 

 

 

5

ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 596 49.5 
                       หญิง 607 50.5 

รวม 1,203 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 298 24.8 
                      26 - 35 ป 318 26.4 
                      36 - 45  ป 287 23.9 
     46 ปขึ้นไป 300 24.9 

รวม 1,203 100.0 
การศึกษา   
  ต่ํากวาปริญญาตร ี 812 67.5 
           ปริญญาตร ี 354 29.4 
  สูงกวาปริญญาตร ี 37 3.1 

รวม 1,203 100.0 
อาชีพ   
  ขาราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ 113 9.4 
  พนักงาน ลูกจาง บริษัทเอกชน 325 27.0 
  คาขาย ประกอบอาชีพสวนตัว 344 28.6 
  รับจางทั่วไป 194 16.1 
  พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 78 6.5 
  อ่ืนๆ เชน นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 149 12.4 

รวม 1,203 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 
 
 
 


