เรียน บรรณาธิการข่าวหน้ า 1/ ข่าวการเมือง
เรือ่ ง ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน
(รวม 5หน้ า)

ผลสํารวจเรือ่ ง
“ลงทะเบียนผูม้ ีรายได้น้อย…เพื่อประชาชนฐานราก”
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 เห็นด้วยว่าควรให้สวัสดิ การเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย โดยร้อย
ละ 48.4 ระบุว่าโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจะช่ วยยกระดับความเป็ นอยู่ได้ค่อนข้างมากถึง
มากที่สดุ และร้อยละ 39.6 ระบุว่าทําให้รฐั บาลสามารถการแก้ปัญหาได้ตรงจุดฐานราก
ทัง้ นี้ สวัสดิ การที่ผลู้ งทะเบียนผูม้ ีรายได้น้อยควรได้รบั คือการรักษาพยาบาลฟรี หรือมีส่วนลด
ค่ า รัก ษาในรพ.เอกชนขณะที่ ป ระชาชนทัง้ ประเทศไม่ ว่ า จนหรื อ รวยก็ค วรได้ ส วัส ดิ ก ารด้ า นการ
รักษาพยาบาลเช่นกัน
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เรือ่ ง “ลงทะเบียนผูม้ ีรายได้น้อย…เพื่อประชาชนฐานราก” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปี ขน้ึ ไปจาก
ทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
จํานวน 1,210 คน พบว่า
ความเห็นต่อโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เพิ่ งผ่านไปว่าจะช่วยยกระดับความเป็ นอยู่ได้
เพียงใด ประชาชนร้อยละ 51.6 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างน้ อยถึงน้ อยที่สดุ ขณะที่ ร้อยละ 48.4 ระบุว่าช่วยได้
ค่อนข้างมากถึงมากทีส่ ดุ
ส่วนสวัสดิ การจากภาครัฐที่ ผ้ผู ่านการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยควรได้รบั มากที่ สุด ประชาชน
ร้อยละ 24.4 ระบุว่า ควรรักษาพยาบาลฟรี หรือมีส่วนลดค่ารักษาในรพ.เอกชน รองลงมาร้อยละ 23.0 ระบุ
ว่า ควรให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และร้อยละ 18.3 ระบุวา่ ควรจัดหางานสําหรับผูว้ า่ งงาน
ทัง้ นี้ เมื่อถามว่ารัฐควรให้สวัสดิ การเฉพาะผูท้ ี่มีรายได้น้อยหรือคนทัง้ ประเทศอย่างเสมอภาคกัน
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 ระบุว่าควรให้สวัสดิ การเฉพาะผูท้ ี่มีรายได้น้อย ขณะทีร่ อ้ ยละ 35.7 ระบุว่า
ควรให้สวัสดิการกับคนทัง้ ประเทศเสมอภาคกัน
โดยสวัสดิ การที่ ภาครัฐควรมีให้กบั ประชาชนทัง้ ประเทศทัง้ คนรวยและคนจน ประชาชนร้อยละ
43.4ระบุว่าสวัสดิ การด้านการรักษาพยาบาล (รักษาฟรีคงบัตรทองคุณภาพการรักษาพยาบาลเสมอภาค
กัน) ร้อยละ 17.5 ระบุว่าด้านการลดค่าครองชีพได้แก่ลดราคาสินค้าจัดขายของถูกลด/ฟรีค่านํ้ า - ค่าไฟรถเมล์รถไฟฟรีฯลฯ และร้อยละ 13.8 ระบุวา่ ด้านการอบรมวิชาชีพ/ สร้างอาชีพ
สําหรับโครงการลงทะเบียนผูม้ ีรายได้น้อยจะส่งผลต่อการบริ หารประเทศอย่างไรนัน้ ประชาชน
ร้อยละ 39.6 ระบุว่าทําให้รฐั บาลสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดฐานราก รองลงมาร้อยละ 26.1 ระบุว่าทําให้
รัฐบาลได้ฐานข้อมูลเพือ่ การพัฒนาประเทศ และร้อยละ 18.1 ระบุวา่ ทําให้รฐั บาลต้องใช้งบประมาณแผ่นดินสูงขึน้
โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ผลจากการลงทะเบียนผูม้ ีรายได้น้อยจะช่วยยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชนได้เพียงใด
ร้อยละ 48.4
ช่วยได้คอ่ นข้างมากถึงมากทีส่ ดุ
(โดยแบ่งเป็ น ช่วยได้คอ่ นข้างมาก ร้อยละ 40.5 และช่วยได้มากทีส่ ดุ ร้อยละ 7.9)
ร้อยละ 51.6
ช่วยได้ค่อนข้างน้ อยถึงน้ อยที่สดุ
(โดยแบ่งเป็ นช่วยได้ค่อนข้างน้ อยร้อยละ 37.4 และช่วยได้น้อยที่สดุ ร้อยละ 14.2)
2. ประชาชนที่ผา่ นการลงทะเบียนผูม้ ีรายได้น้อยควรได้รบั สวัสดิ การจากภาครัฐมากที่สดุ คือ
รักษาพยาบาลฟรี /มีส่วนลดค่ารักษาในรพ.เอกชน
ร้อยละ 24.4
ให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ร้อยละ 23.0
จัดหางานให้ผทู้ ว่ี า่ งงาน
ร้อยละ 18.3
คูปองส่วนลดค่านํ้าค่าไฟค่าเดินทาง
ร้อยละ 11.1
ให้เงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพ
ร้อยละ 10.7
การลดหย่อนดอกเบีย้ กูย้ มื
ร้อยละ 4.6
ร้อยละ 4.3
จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย/ซือ้ /เช่าทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาพิเศษ
ส่วนลดเมือ่ ซือ้ สิน้ ค้าอุปโภคบริโภค
ร้อยละ 3.5
3. รัฐควรให้สวัสดิ การเฉพาะผูท้ ี่มีรายได้น้อยหรือคนทัง้ ประเทศเสมอภาคกัน
ควรให้สวัสดิ การเฉพาะผูท้ ี่มีรายได้น้อย
ควรให้สวัสดิการกับคนทัง้ ประเทศเสมอภาคกัน

ร้อยละ 64.3
ร้อยละ 35.7

4. สวัสดิ การที่ภาครัฐควรมีให้กบั ประชาชนทัง้ ประเทศทัง้ คนรวยและคนจน มากที่สดุ 5 อันดับแรก คือ
(เป็ นคําถามปลายเปิดให้ผตู้ อบระบุเอง)
ด้านการรักษาพยาบาล อาทิ รักษาฟรี คงบัตรทอง
ร้อยละ 43.4
คุณภาพการรักษาพยาบาลเสมอภาคกัน
ด้านการลดค่าครองชีพ ได้แก่ ลดราคาสินค้า จัดขาย
ร้อยละ 17.5
ของถูก ลด/ฟรีคา่ นํ้า - ค่าไฟ รถเมล์-รถไฟฟรี ฯลฯ
ด้านการอบรมวิชาชีพ/ สร้างอาชีพ
ร้อยละ 13.8
ด้านการควบคุมราคาสินค้าเกษตร
ร้อยละ 8.0
ด้านการเพิม่ เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ร้อยละ 5.4
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5.โครงการลงทะเบียนผูม้ ีรายได้น้อยจะส่งผลต่อการบริ หารประเทศอย่างไร
ทําให้รฐั บาลสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดฐานราก
ทําให้รฐั บาลได้ฐานข้อมูลเพือ่ การพัฒนาประเทศ
ทําให้รฐั บาลต้องใช้งบประมาณแผ่นดินสูงขึน้
ทําให้รฐั บาลได้สร้างฐานคะแนนนิยม
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

39.6
26.1
18.1
16.2

รายละเอียดการสํารวจ
วัตถุประสงค์การสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายลงทะเบียนผูม้ รี ายได้น้อยของรัฐบาล ใน
ประเด็นต่างๆ รวมถึงผลที่รฐั บาลได้รบั ข้อมูลจากการลงทะเบียนผู้มรี ายได้น้อยเพื่อสะท้อนมุมมองความ
คิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ที่มอี ายุ 18 ปี ขึน้ ไปโดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random
Sampling แล้วใช้วธิ กี ารถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน 3% ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่มโี ครงสร้าง
แน่ นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)และคําถามปลายเปิ ดทีผ่ ตู้ อบตอบได้
เองโดยอิสระ (Open ended)จากนัน้ ได้นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ลงรหัสก่อน
บันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 19-21 มิถุนายน 2560
วันที่เผยแพร่ผลสํารวจ : 24 มิถุนายน 2560
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ข้อมูลประชากรศาสตร์
จํานวน

ร้อยละ

รวม

585
625
1,210

48.3
51.7
100.0

รวม

144
259
317
301
189
1,210

11.9
21.4
26.2
24.89
15.6
100.0

787
331
92
1,210

65.0
27.4
7.6
100.0

156
255
493
36
1
211
25
33
1,210

12.9
21.1
40.7
3.0
0.1
17.4
2.1
2.7
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึน้ ไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรียน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ (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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