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    ผลสาํรวจเร่ือง  “เศรษฐกิจระดบัครวัเรือนเป็นอย่างไร ในปัจจบุนั” 

 
 

              
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง “เศรษฐกิจ

ระดบัครวัเรือนเป็นอย่างไร ในปัจจบุนั” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 1,143 คน พบวา่ 

 ประชาชนร้อยละ 42.1เหน็ว่าเศรษฐกิจของไทยในปัจจบุนัยํา่แย่กว่าเดิม รองลงมารอ้ยละ 38.4 

เหน็วา่แยเ่หมอืนเดมิ และรอ้ยละ 19.5 เหน็วา่เศรษฐกจิเริม่ดขีึน้ 

 ทัง้น้ีประชาชนร้อยละ 63.1 ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจบุนัมีผลกระทบกบัชีวิตประจาํวนั ขณะที่

รอ้ยละ 36.9 ระบุวา่ไมก่ระทบ 

 เมื่อถามถงึรายไดใ้นแต่ละเดอืนว่าเพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายหรอืไม่ ประชาชนร้อยละ 42.8 ระบุว่ามี

รายได้พอดีกบัค่าใช้จ่าย จึงไม่มีเงินเกบ็ออม รองลงมารอ้ยละ 37.5 ระบุวา่รายไดไ้มเ่พยีงพอ ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิ

ยมื และมเีพยีงรอ้ยละ 19.7 ทีร่ะบุวา่มรีายไดเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยและมเีงนิเกบ็ออม 

 สาํหรบัความเครยีดกบัเรื่องการเงนิของครอบครวัในปจัจุบนัพบว่า ประชาชนร้อยละ 59.5 ระบุว่า

ไม่เครียด ขณะทีร่อ้ยละ 40.5 ระบุวา่เครยีด 

 เมื่อใหเ้ปรยีบเทยีบสาํนวนไทยกบัสภาพการเงนิในปจัจุบนั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 

ระบุว่าสภาพการเงินของตนเองตรงกบัสํานวน “พออยู่พอกิน” รองลงมาร้อยละ 29.4 ตรงกบัสํานวน 

“ชกัหน้าไมถ่งึหลงั” และ ตรงกบัสาํนวน “อดมือ้กนิมือ้” และ“เหลอืกนิเหลอืใช”้ ทีร่อ้ยละ 1.4   

  ส่วนความเห็นต่อการบริหารเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นัน้ 

ประชาชนร้อยละ 71.3 ระบุว่า “รฐับาลทาํดีท่ีสุดแล้ว” รองลงมา รอ้ยละ 17.4 ระบุว่า “น่าผดิหวงั” ทีเ่หลอื

รอ้ยละ 11.3 ระบุวา่ “ดกีวา่ทีค่าดหวงัไว”้   

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 42.1% ระบเุศรษฐกิจของไทยในปัจจบุนัยํา่แย่กว่าเดิม 
42.8 % ระบวุ่ามีรายได้พอดีกบัค่าใช้จ่าย จึงไม่มีเงินเกบ็ออม 

67.8% ต้องใช้ชีวิตแบบ “พออยู่พอกิน” แต่มีถึง 24.9 % ท่ีชกัหน้าไม่ถึงหลงั 
71.3% ระบรุฐับาลทาํดีท่ีสดุแล้วกบัการบริหารเศรษฐกิจท่ีผา่นมา 
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 นอกจากน้ีเม่ือถามถึงความคาดหวงัท่ีมีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตภายใต้การนําของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา พบว่าร้อยละ 49.7 ระบุว่ารู้สึกมีความหวงั รองลงมารอ้ยละ 40.5 ระบุว่ารูส้กึ

เฉยๆ และมเีพยีงรอ้ยละ 9.8 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ รูส้กึสิน้หวงั 

 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. ความเหน็ต่อสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจบุนั เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงก่อนหน้าน้ี 

 เศรษฐกจิยํ่าแยก่วา่เดมิ  รอ้ยละ 42.1 

 เศรษฐกจิยงัแยเ่หมอืนเดมิ  รอ้ยละ 38.4 

 เศรษฐกจิเริม่ดขีึน้   รอ้ยละ 19.5 
  

2. ราคาสินค้าและบริการในปัจจบุนัส่งผลกระทบกบัชีวิตประจาํวนัมากน้อยเพียงใด 

 มีผลกระทบ    ร้อยละ 63.1 

    (โดยในจาํนวนน้ีระบุวา่ มผีลกระทบมาก   รอ้ยละ 29.0  

             มผีลกระทบคอ่นขา้งมาก รอ้ยละ 34.1) 
  

 ไมม่ผีลกระทบ    รอ้ยละ 36.9 

  (โดยในจาํนวนน้ีระบุวา่ ไมค่อ่ยมผีลกระทบ  รอ้ยละ 30.5 

     ไมม่ผีลกระทบเลย   รอ้ยละ 6.4) 
 

3.รายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในปัจจบุนัหรือไม่   

 พอดีกบัค่าใช้จ่าย จึงไม่มีเงินเกบ็ออม ร้อยละ 42.8 

 ไมเ่พยีงพอ ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิยมื   รอ้ยละ 37.5 

 เพยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยและมเีงนิเกบ็ออม  รอ้ยละ 19.7 
 

4.  ปัจจบุนัมีความเครียดกบัเร่ืองการเงินของครอบครวัเพียงใด  
 

 มคีวามเครยีด   รอ้ยละ 40.5 

    (โดยในจาํนวนน้ีระบุวา่ ไมเ่ครยีด  รอ้ยละ 59.5  

     เครยีดมาก รอ้ยละ 15.6) 
 

 เครียดค่อนข้างมาก ร้อยละ 24.9 

    (โดยในจาํนวนน้ีระบุวา่ ไมค่อ่ยเครยีด รอ้ยละ 41.7 

     ไมเ่ครยีดเลย รอ้ยละ 17.8) 
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5. สาํนวนไทยท่ีตรงกบัสภาพการเงินมากในปัจจบุนัท่ีสดุ 

 พออยู่พอกิน   ร้อยละ 67.8 

 ชกัหน้าไมถ่งึหลงั  รอ้ยละ 29.4 

 อดมือ้กนิมือ้   รอ้ยละ 1.4 

 เหลอืกนิเหลอืใช ้  รอ้ยละ 1.4 
 

6. ความเหน็ต่อการบริหารเศรษฐกิจท่ีผา่นมาของรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

 รฐับาลทาํดีท่ีสดุแล้ว  ร้อยละ 71.3  

 น่าผดิหวงั   รอ้ยละ 17.4 

 ดกีวา่ทีค่าดหวงัไว ้  รอ้ยละ 11.3 
  

7. ความรู้สึกต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตภายใต้การนําของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา  

 รู้สึกมีความหวงั  ร้อยละ 49.7 

 รูส้กึเฉยๆ   รอ้ยละ 40.5 

 รูส้กึสิน้หวงั   รอ้ยละ 9.8 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัสภาพเศรษฐกจิในระดบัครวัเรอืน ในดา้นผลกระทบ

จากราคาสนิคา้ ความเพยีงพอของรายไดใ้นแต่ละเดอืน และความเครยีดต่อสภาพการเงนิของครอบครวั รวมถงึ

ความเหน็ทีม่ต่ีอเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้น้ีเพือ่ใหส้งัคมและรฐับาลไดร้บัทราบและนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  7-9 กรกฎาคม 2558 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  11 กรกฎาคม 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 552 48.3 
            หญงิ 591 51.7 

รวม 1,143 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 186 16.3 
            31 ปี – 40 ปี 261 22.8 
            41 ปี – 50 ปี 318 27.8 
            51 ปี - 60 ปี 254 22.2 
            61 ปี ขึน้ไป 124 10.9 

รวม 1,143 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 780 68.4 
            ปรญิญาตร ี 282 24.6 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 81 7.0 
                                 รวม 1,143 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 127 11.1 
 ลกูจา้งเอกชน     300 26.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    455 39.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   62 5.4 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   2 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 136 11.9 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   40 3.5 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 21 1.7 

รวม 1,143 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


