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  ผลสํารวจเร่ือง  “เศรษฐกจิในครอบครัว กบัความพงึพอใจต่อการบริหารเศรษฐกจิของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “เศรษฐกิจในครอบครัวกับ
ความพงึพอใจต่อการบริหารเศรษฐกจิของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 
1,052 คน พบว่าสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพของครอบครัว ในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.1 มีรายได้พอๆ กับ
รายจ่าย ส่วนร้อยละ 28.9 มีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่ายตอ้งกูห้น้ียมืสิน และร้อยละ 16.9 มีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่ายทาํใหต้อ้งนาํเงิน
ออมมาใช ้ขณะท่ีร้อยละ 17.1 มีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย มีเงินเหลือออม 

 
เม่ือถามว่ามีความเครียด ความกงัวลต่อสถานการณ์การเงนิ และเศรษฐกจิของครัวเรือนหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 62.5 ไม่ค่อยมีความเครียดและความกงัวล  แต่มีถึงร้อยละ 37.5 ท่ีมีความความเครียดและความกงัวล   
 
สําหรับวธีิทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาการเงิน และปัญหาเศรษฐกจิของครอบครัว  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ใช้วธีิเพิม่

ความระมัดระวงัในการใช้จ่าย  รองลงมาร้อยละ 33.1 ใชว้ธีิหาอาชีพเสริมหรือเปล่ียนไปทาํอาชีพอ่ืนท่ีรายไดม้ากกวา่ และร้อยละ 
22.0 ใชว้ิธีหยบิยมืญาติพี่นอ้ง / กูธ้นาคาร  และประชาชนร้อยละ 5.6  เลือกท่ีจะกูเ้งินนอกระบบในการแกปั้ญหา ขณะท่ีร้อยละ 2.9 
ไม่รู้จะแกปั้ญหาอยา่งไร / ไม่มีท่ีพึ่ง  

 
สุดท้ายเม่ือถามว่าพอใจมากน้อยเพยีงใดต่อการบริหารเศรษฐกจิของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์  ในเร่ือง รายได้           

ค่าครองชีพ และปากท้องของประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 พอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 49.8 พอใจ
ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม /การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

ประชาชนมากถึง 45.8% มีรายได้ไม่พอกบัรายจ่าย  ในจํานวนนี ้28.9%  ต้องกู้หนีย้มืสิน 
ประชาชน 50.2% ไม่ค่อยพอใจการบริหารเศรษฐกจิของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์   
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1. สภาพเศรษฐกจิและค่าครองชีพของครอบครัว ในปัจจุบัน 
 
 

รายไดม้ากกวา่รายจ่าย มีเงินเหลือออม ร้อยละ 17.1 
รายได้พอๆ กบัรายจ่าย ร้อยละ 37.1 
รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย  ตอ้งนาํเงินออมมาใช ้ ร้อยละ 16.9 
รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่ายตอ้งกูห้น้ียมืสิน ร้อยละ 28.9 

 
2. ความเครียด ความกงัวลต่อสถานการณ์การเงิน และเศรษฐกจิของครอบครัว 
 

ไม่ค่อยมีความเครียดและความกงัวล ร้อยละ 62.5 
มีความเครียดและความกงัวล ร้อยละ 37.5 

 
3. วธีิทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาการเงิน และปัญหาเศรษฐกจิของครอบครัว  
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

เพิม่ความระมัดระวงัในการใช้จ่าย  ร้อยละ 66.2 
หาอาชีพเสริมหรือเปล่ียนไปทาํอาชีพอ่ืนท่ีมีรายไดม้ากกวา่ ร้อยละ 33.1 
หยบิยมืญาติพี่นอ้ง / กูธ้นาคาร  ร้อยละ 22.0 
กูน้อกระบบ ร้อยละ 5.6 
ไม่รู้จะแกปั้ญหาอยา่งไร / ไม่มีท่ีพึ่ง ร้อยละ 2.9 

 
4.  ความพงึพอใจต่อการบริหารเศรษฐกจิของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์  ในเร่ืองรายได้  ค่าครองชีพ และปากท้องของประชาชน  
 

พอใจค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นพอใจค่อนขา้งมากร้อยละ 42.1 และพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 7.7) 

ร้อยละ 49.8 

พอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นพอใจค่อนข้างน้อยร้อยละ 33.8 และพอใจน้อยทีสุ่ดร้อยละ 16.4) 

ร้อยละ 50.2 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อตอ้งการทราบถึงสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพของครอบครัวในปัจจุบนั 
2) เพื่อสะทอ้นความเครียด ความกงัวลต่อสถานการณ์การเงิน และเศรษฐกิจของครอบครัว    
3) เพื่อตอ้งการทราบถึงวิธีท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาการเงิน ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว 
4) เพื่อสะทอ้นความพึงพอใจต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์  ในเร่ือง  รายได ้  

ค่าครองชีพ และปากทอ้งของประชาชน 
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  12-14 มกราคม 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  15 มกราคม 2559 
 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 536 51.0 
            หญิง 516 49.0 

รวม 1,052 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 143 13.6 
            31 ปี – 40 ปี 218 20.7 
            41 ปี – 50 ปี 286 27.2 
            51 ปี - 60 ปี 257 24.4 
 61 ปี ข้ึนไป 148 14.1 

รวม 1,052 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 721 68.6 
            ปริญญาตรี 259 24.6 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 72 6.8 
                                 รวม 1,052 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 136 12.9 
 ลูกจา้งเอกชน     205 19.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั  324 30.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   55 5.2 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 4 0.4 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 110 10.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   32 3.0 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 20 1.9 
 เกษตรกร 166 15.8 

รวม 1,052 100.0 
                         


