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ผลสํารวจเรื่อง  
เสียงสะทอนคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับผล 2 ป นโยบายประชานิยม 

 

ผาน 2 ป คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลไมไดประโยชนจากนโยบายประชานิยม  ติงทําของแพง รถติด กอหนี้  
ชี้นโยบายประชานิยมเอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น 
  

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง  “เสียงสะทอนคน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลกับผล 2 ป นโยบายประชานิยม” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,163 คน พบวา ในภาพรวมประชาชนสวนใหญรอยละ 56.8 เห็นวา
นโยบายประชานิยมเดนๆ ท่ีหาเสียงไวของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ เกิดประโยชนตอประเทศชาติ ขณะที่รอยละ 43.2 
เห็นวาไมเกิดประโยชน   โดยนโยบายที่เกิดประโยชนกับประเทศชาติมากที่สุดคือ จบปริญญาตรี เงนิเดือนเริ่มตน 15,000 
บาท ขณะทีน่โยบายที่เกิดประโยชนนอยที่สุดคือ คืนภาษีใหผูซ้ือรถคันแรก 

 

ท้ังนี้เม่ือมองนโยบายประชานิยมท่ีเกิดประโยชนกับตัวผูตอบเองพบวา ในภาพรวมรอยละ 58.2 ระบุวา “ไมได
ประโยชนเลย” ขณะที่รอยละ 34.9 ระบุวา “ไดประโยชน” โดยนโยบายประชานยิมท่ีตัวผูตอบเองเห็นวาไดประโยชน
มากที่สุดคือ ขึน้คาแรงขั้นต่ํา 300 บาท ขณะที่นโยบายที่ไดประโยชนกบัตัวเองนอยทีสุ่ดคือ จํานําขาวเปลือกเจาตนัละ 
15,000 บาท และขาวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท  

 

สวนความเห็นตอนโยบายประชานิยมเดนๆ ของรัฐบาลเกดิผลกระทบอยางไรกับตัวผูตอบหรือตอสงัคม พบวา
อันดับแรกคือขาวของแพงขึน้กวาเดิม (รอยละ 77.5) รองลงมาคือ การจราจรติดขัดมากขึ้น (รอยละ 64.1) และกอหนี้
ใหกับประชาชน (รอยละ 54.5) ขณะที่รอยละ 6.9 ไมไดรับผลกระทบใดๆ  
 

 เม่ือถามประชาชนวาเห็นดวยหรือไมกับการลดราคาจํานาํขาวจาก 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาทตอตัน พบวา 
รอยละ 50.4 ไมเห็นดวยเพราะจะเกิดความเสียหายแกชาวนา  ขณะที่รอยละ 19.8 เหน็ดวยเพราะจะชวยลดการขาดทุน
ของรัฐบาล  และรอยละ 29.8 ไมแนใจ 

  

 สุดทายเมื่อถามวานโยบายประชานิยมของรัฐบาลเอื้อใหเกิดการทุจริตมากนอยเพียงใด รอยละ 69.7 ระบุวา 
มากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 30.3 ระบุวา นอยถึงนอยที่สุด 

 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.   ความคิดเห็นตอนโยบายประชานยิมเดนๆ ท่ีหาเสียงไว ของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ  
  

นโยบาย 

ผลตอประเทศชาติ  ผลตอตัวผูตอบ 
เกิด

ประโยชน 
(รอยละ) 

ไมเกิด
ประโยชน 
(รอยละ) 

 ได
ประโยชน 
(รอยละ) 

ไมได
ประโยชน 
(รอยละ) 

เสีย
ประโยชน 
(รอยละ) 

จบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มตน 15,000 บาท 70.2 29.8 
 

42.8 54.4 2.8 
ขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท  64.1 35.9 

 42.9 49.5 7.6 
คืนภาษี-เพิ่มคาลดหยอนใหผูซื้อบานหลังแรก 60.9 39.1 

 

37.6 58.5 3.9 
เครดิตการดพลังงาน เพื่อเติมน้ํามันหรือกาซ NGV สําหรับ
คนขับแทกซี่  สามลอ  รถตู และมอเตอรไซตรับจาง 

55.6 44.4 
 

29.2 66.1 4.7 

จํานําขาวเปลือกเจาตันละ 15,000 บาท และขาวหอมมะลิตัน
ละ 20,000 บาท 

52.5 47.5 
 28.1 60.8 11.1 

แจกแท็บเลต พีซี ใหเด็กนักเรียน 50.0 50.0 
 

30.4 58.9 10.7 
คืนภาษีใหผูซื้อรถคันแรก 44.0 56.0 

 

33.4 59.2 7.4 
เฉล่ียรวม 56.8 43.2  34.9 58.2 6.9 

 
2.  ความเห็นตอนโยบายประชานิยมขางตน เกิดผลกระทบอยางไรกับตัวผูตอบหรือตอสังคม 
     (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
ขาวของแพงขึ้นกวาเดิม รอยละ 77.5 
การจราจรติดขัดมากขึ้น  รอยละ 64.1 
การกอหนี้ใหกับประชาชน รอยละ 54.5 
การทุจริตคอรรัปชั่น รอยละ 47.9 
การชุมนุมและเกิดความแตกแยกทางสังคม รอยละ 35.5 
ไมไดรับผลกระทบใดๆ รอยละ 6.9 
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3. ความเห็นตอขอคําถามที่วา  “ทานเห็นดวยหรือไมกับการลดราคาจํานําขาวจาก 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาทตอตัน” 
 

เห็นดวย  เพราะจะชวยลดการขาดทุนของรัฐบาล    รอยละ 19.8 
ไมเห็นดวย  เพราะจะเกิดความเสียหายแกชาวนา     รอยละ 50.4 
ไมแนใจ รอยละ 29.8 

 
4. นโยบายประชานิยมของรัฐบาลเอื้อใหเกิดการทุจริตมากนอยเพียงใด 
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 25.0 และมากรอยละ 44.7) 

รอยละ 69.7 

 

นอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 25.5 และนอยท่ีสุดรอยละ 4.8) 

 

รอยละ
 

30.3 

 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอนโยบายประชานิยมเดนๆ ที่รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณหาเสียงไว  
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 20

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองสาน ดอนเมือง ดินแดง ทววีัฒนา ทุงครุ บางเขน 
บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน พระนคร ราชเทวี  ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง วัฒนา 
สะพานสูง สาทร และปริมณฑล ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,163 
คน เปนชายรอยละ 49.8 และหญิงรอยละ 50.2 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   21 – 24 มิถุนายน 2556 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   25 มิถุนายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 579 49.8 
                       หญิง 584 50.2 

รวม 1,163 100.0 
อายุ    
                      18 – 25 ป 298 25.6 
                      26 – 35 ป 304 26.1 
                      36 – 45 ป 274 23.6 
                      46 ปขึ้นไป 287 24.7 

รวม 1,163 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 637 54.7 
               ปริญญาตรี 446 38.4 
               สูงกวาปริญญาตรี 80 6.9 

รวม 1,163 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 67 5.8 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 393 33.8 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 241 20.7 
     เจาของกิจการ 71 6.1 
     รับจางทั่วไป 181 15.6 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 74 6.4 
     นักศึกษา 116 10.0 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 20 1.6 

รวม 1,163 100.0 
 
 
 


