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 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 เหน็ด้วยว่าควรให้สวสัดิการเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อย โดยร้อย
ละ 48.4 ระบุว่าโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจะช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ได้ค่อนข้างมากถึง
มากท่ีสดุ และร้อยละ 39.6 ระบวุ่าทาํให้รฐับาลสามารถการแก้ปัญหาได้ตรงจดุฐานราก 

ทัง้น้ีสวสัดิการท่ีผูล้งทะเบียนผูมี้รายได้น้อยควรได้รบั คือการรกัษาพยาบาลฟรี หรือมีส่วนลด
ค่ารกัษาในรพ.เอกชนขณะท่ีประชาชนทัง้ประเทศไม่ว่าจนหรือรวยก็ควรได้สวสัดิการด้านการ
รกัษาพยาบาลเช่นกนั  

 

ผลสาํรวจเรือ่ง 

“ลงทะเบียนผูมี้รายได้น้อย…เพ่ือประชาชนฐานราก” 

กรงุเทพโพลล์โดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรือ่ง “ลงทะเบียนผูมี้รายได้น้อย…เพ่ือประชาชนฐานราก” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไปจาก
ทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ  จาํนวน 1,210 คน พบวา่ 

ความเหน็ต่อโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยท่ีเพ่ิงผ่านไปว่าจะช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ได้
เพียงใด ประชาชนร้อยละ 51.6 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ ขณะที ่รอ้ยละ 48.4 ระบุว่าช่วยได้
คอ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ 

ส่วนสวสัดิการจากภาครฐัท่ีผู้ผ่านการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยควรได้รบัมากท่ีสุด ประชาชน
ร้อยละ 24.4 ระบวุ่า ควรรกัษาพยาบาลฟรี หรือมีส่วนลดค่ารกัษาในรพ.เอกชน รองลงมารอ้ยละ 23.0 ระบุ
วา่ ควรใหเ้งนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพี และรอ้ยละ 18.3 ระบุวา่ ควรจดัหางานสาํหรบัผูว้า่งงาน 

ทัง้น้ีเม่ือถามว่ารฐัควรให้สวสัดิการเฉพาะผูท่ี้มีรายได้น้อยหรือคนทัง้ประเทศอย่างเสมอภาคกนั
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 ระบวุ่าควรให้สวสัดิการเฉพาะผูท่ี้มีรายได้น้อย ขณะทีร่อ้ยละ 35.7 ระบุว่า
ควรใหส้วสัดกิารกบัคนทัง้ประเทศเสมอภาคกนั 

โดยสวสัดิการท่ีภาครฐัควรมีให้กบัประชาชนทัง้ประเทศทัง้คนรวยและคนจน ประชาชนร้อยละ 
43.4ระบุว่าสวสัดิการด้านการรกัษาพยาบาล (รกัษาฟรีคงบตัรทองคณุภาพการรกัษาพยาบาลเสมอภาค
กนั) รอ้ยละ 17.5 ระบุว่าดา้นการลดค่าครองชพีไดแ้ก่ลดราคาสนิคา้จดัขายของถูกลด/ฟรคี่าน้ํา - ค่าไฟรถเมล์-
รถไฟฟรฯีลฯ และรอ้ยละ 13.8 ระบุวา่ ดา้นการอบรมวชิาชพี/ สรา้งอาชพี 

สาํหรบัโครงการลงทะเบียนผูมี้รายได้น้อยจะส่งผลต่อการบริหารประเทศอย่างไรนัน้ ประชาชน
ร้อยละ 39.6 ระบุว่าทาํให้รฐับาลสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดฐานราก รองลงมารอ้ยละ 26.1 ระบุว่าทําให้
รฐับาลไดฐ้านขอ้มลูเพือ่การพฒันาประเทศ และรอ้ยละ 18.1 ระบุวา่ทาํใหร้ฐับาลตอ้งใชง้บประมาณแผน่ดนิสงูขึน้ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5หน้า) 
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1. ผลจากการลงทะเบียนผูมี้รายได้น้อยจะช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนได้เพียงใด 

ชว่ยไดค้อ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ รอ้ยละ 48.4 

(โดยแบ่งเป็น ชว่ยไดค้อ่นขา้งมาก รอ้ยละ 40.5 และชว่ยไดม้ากทีส่ดุรอ้ยละ 7.9) 
 

ช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 51.6 

(โดยแบง่เป็นช่วยได้ค่อนข้างน้อยร้อยละ 37.4 และช่วยได้น้อยท่ีสดุร้อยละ 14.2) 

 
2.  ประชาชนท่ีผา่นการลงทะเบียนผูมี้รายได้น้อยควรได้รบัสวสัดิการจากภาครฐัมากท่ีสดุคือ 

รกัษาพยาบาลฟรี /มีส่วนลดค่ารกัษาในรพ.เอกชน ร้อยละ 24.4 

ใหเ้งนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพี  รอ้ยละ 23.0 

จดัหางานใหผู้ท้ีว่า่งงาน รอ้ยละ 18.3 

คปูองสว่นลดคา่น้ําคา่ไฟคา่เดนิทาง รอ้ยละ 11.1 

ใหเ้งนิทุนในการสรา้งงานสรา้งอาชพี รอ้ยละ 10.7 

การลดหยอ่นดอกเบีย้กูย้มื  รอ้ยละ 4.6 

จดัหาทีอ่ยูอ่าศยั/ซือ้/เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัราคาพเิศษ รอ้ยละ 4.3 

สว่นลดเมือ่ซือ้สิน้คา้อุปโภคบรโิภค รอ้ยละ 3.5 

 
3. รฐัควรให้สวสัดิการเฉพาะผูท่ี้มีรายได้น้อยหรือคนทัง้ประเทศเสมอภาคกนั 

 

ควรให้สวสัดิการเฉพาะผูท่ี้มีรายได้น้อย ร้อยละ 64.3 

ควรใหส้วสัดกิารกบัคนทัง้ประเทศเสมอภาคกนั รอ้ยละ 35.7 

 
4. สวสัดิการท่ีภาครฐัควรมีให้กบัประชาชนทัง้ประเทศทัง้คนรวยและคนจน  มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ 

(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
ด้านการรกัษาพยาบาล อาทิ รกัษาฟรี คงบตัรทอง 

คณุภาพการรกัษาพยาบาลเสมอภาคกนั 

ร้อยละ 43.4 

ดา้นการลดคา่ครองชพี ไดแ้ก่ ลดราคาสนิคา้ จดัขาย

ของถูก ลด/ฟรคีา่น้ํา - คา่ไฟ  รถเมล-์รถไฟฟร ีฯลฯ 

รอ้ยละ 17.5 

ดา้นการอบรมวชิาชพี/ สรา้งอาชพี รอ้ยละ 13.8 

ดา้นการควบคุมราคาสนิคา้เกษตร รอ้ยละ 8.0 

ดา้นการเพิม่เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ รอ้ยละ 5.4 
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5.โครงการลงทะเบียนผูมี้รายได้น้อยจะส่งผลต่อการบริหารประเทศอย่างไร 
 

ทาํให้รฐับาลสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจดุฐานราก ร้อยละ 39.6 

ทาํใหร้ฐับาลไดฐ้านขอ้มลูเพือ่การพฒันาประเทศ  รอ้ยละ 26.1 

ทาํใหร้ฐับาลตอ้งใชง้บประมาณแผน่ดนิสงูขึน้  รอ้ยละ 18.1 

ทาํใหร้ฐับาลไดส้รา้งฐานคะแนนนิยม รอ้ยละ 16.2 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบันโยบายลงทะเบยีนผูม้รีายไดน้้อยของรฐับาล ใน

ประเด็นต่างๆ รวมถึงผลที่รฐับาลได้รบัข้อมูลจากการลงทะเบียนผู้มรีายได้น้อยเพื่อสะท้อนมุมมองความ
คดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไปโดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal)และคําถามปลายเปิดทีผู่ต้อบตอบได้
เองโดยอสิระ (Open ended)จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ ลงรหสัก่อน
บนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู : 19-21 มถุินายน 2560 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ : 24 มถุินายน 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 585 48.3 

            หญงิ 625 51.7 

รวม 1,210 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี  144 11.9 

            31 ปี – 40 ปี 259 21.4 

            41 ปี – 50 ปี 317 26.2 

            51 ปี - 60 ปี 301 24.89 

            61 ปี ขึน้ไป 189 15.6 

รวม 1,210 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 787 65.0 

            ปรญิญาตร ี 331 27.4 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 92 7.6 

รวม 1,210 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 156 12.9 
 ลกูจา้งเอกชน     255 21.1 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 493 40.7 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   36 3.0 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 211 17.4 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   25 2.1 

 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 33 2.7 

รวม 1,210 100.0 

 
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  Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 

 


