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  ผลส ำรวจเร่ือง  “เสียงสะท้อนคนไทยต่อมำตรกำรเยยีวยำ” 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “เสียงสะท้อนคน

ไทยต่อมำตรกำรเยียวยำ”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชำชนจำกทุกภูมิภำคทัว่ประเทศจ ำนวน 1,402 คน พบว่ำ  

  

 เม่ือถำมประชำชนว่ำ “มำตรกำรที่ท่ำนมีสิทธิได้รับกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ  COVID-19” 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 มีสิทธิหรือเข้ำถึงมำตรกำรดูแลเยียวยำรำยได้ลูกจ้ำง แรงงำน ลูกจ้ำงช่ัวครำว อำชีพอิสระ รองลงมา
คือ มาตรการดูแลและเยยีวยาใหค้วามช่วยเหลือดา้นสินเช่ือคิดเป็นร้อยละ 21.8 และมาตรการดูแลและเยยีวยาจดัหาอุปกรณ์
ป้องกนัโรค COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 12.9 
  

 ส ำหรับส่ิงทีต้่องกำรมำกทีสุ่ดจำกกำรเยยีวยำคือ เงินเยยีวยำคดิเป็นร้อยละ 70.9 รองลงมาคือ ไม่ถูกพกังานหรือลด
เงินเดือนคิดเป็นร้อยละ 7.2 พกัช าระหน้ีจากสถาบนัทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ขา้วสารอาหารแหง้ คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ
ลดหยอ่นค่าสาธารณูปโภค  คิดเป็นร้อยละ 4.2 
 

 เม่ือถำมว่ำ “คดิเห็นอย่ำงไรต่อกำรจัดกำรมำตรกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีมี่
หลำกหลำยมำตรกำร ไปยงัคนหลำกหลำยกลุ่ม” ประชำชนร้อยละ 37.5 เห็นว่ำควรหำวิธีกำรเยียวยำทีเ่ข้ำถึงประชำชนอย่ำง
ทั่วถึงมำกทีสุ่ด รองลงมาร้อยละ 25.5 เห็นวา่ไม่ตอ้งมีระบบการลงทะเบียน ควรแจกตามฐานขอ้มูลส าเนาทะเบียนราษฎร์ 
และร้อยละ17.7 เห็นวา่การเยยีวยาตอ้งรวดเร็วและตรวจสอบง่ายมากกวา่น้ี 
 
 
  

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1 /กำรเมือง/ สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชนทัว่ประเทศ (รวม 5 หน้า) 

ประชำชนส่วนใหญ่ 70.6% มีสิทธิหรือเข้ำถึงมำตรกำรดูแลเยยีวยำรำยได้ลูกจ้ำง แรงงำน ลูกจ้ำงช่ัวครำว อำชีพอสิระ 
ส่ิงทีป่ระชำชนต้องกำรจำกกำรเยยีวยำมำกทีสุ่ด ส่วนใหญ่ 70.9% ต้องกำรเงิน 
โดยเห็นว่ำรัฐควรหำวธีิกำรเยยีวยำทีเ่ข้ำถึงประชำชนอย่ำงทัว่ถึงมำกทีสุ่ด 

ช้ีหำกไม่ได้รับกำรเยียวยำประชำชนร้อยละ 45.7 จะกู้ยืม 
จำกวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ ประชำชนแนะรัฐควรให้แรงงำนมีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเพ่ือเกบ็ออม  

โดยมีรัฐเป็นผู้สมทบในกองทุนมำกทีสุ่ด เพ่ือเป็นหลกัประกนัให้กบัแรงงำน  
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ทั้งนีเ้ม่ือถำมว่ำ “ท่ำนจะท ำอย่ำงไร หำกไม่ได้รับกำรเยียวยำใดๆ เลย” ประชำชนร้อยละ 45.7 จะกู้ยืมมำกทีสุ่ด 
รองลงมาร้อยละ 41.1 จะร้องเรียน / ทบทวนสิทธิประโยชน์อีกคร้ัง ร้อยละ 39.5 จะประหยดั พอพยีง และร้อยละ 16.1 จะ
เปล่ียนอาชีพ หางานพิเศษ     

 
สุดท้ำยเม่ือถำมควำมเห็นต่อแรงงำนไทย ผู้มีอำชีพอิสระ ควรได้รับหลักประกันใดที่เหมำะสม จำกวิกฤตที่ผ่ำนมำ

พบว่ำ ประชำชนร้อยละ 30.9 เห็นว่ำควรให้แรงงำนมีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเพ่ือเกบ็ออม โดยมีรัฐเป็นผู้สมทบในกองทุนมำก
ที่สุด รองลงมาร้อยละ 27.3 เห็นว่าควรมีการลงทะเบียนแรงงานในระบบท่ีตรวจสอบได้ และร้อยละ 19.5 เห็นว่าควรมี
สินเช่ือดอกเบ้ียต ่าใหกู้ย้มืส าหรับแรงงานเพื่อรักษาสภาพคล่อง ยามจ าเป็น     
 

รายละเอียดตามประเดน็ขอ้ค าถามดงัต่อไปน้ี   
 
1. ข้อค ำถำม “มำตรกำรที่ท่ำนมีสิทธิได้รับกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ  COVID-19” 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
  
 
 
 
 

2. ส่ิงทีท่่ำนต้องกำรมำกทีสุ่ดจำกกำรเยยีวยำ 
    (ตอบเพียง 1 ข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มำตรกำรดูแลเยยีวยำรำยได้ลูกจ้ำง แรงงำน ลูกจ้ำงช่ัวครำว อำชีพอสิระ ร้อยละ 70.6 
มาตรการดูแลและเยยีวยาใหค้วามช่วยเหลือดา้นสินเช่ือ  ร้อยละ 21.8 
มาตรการดูแลและเยยีวยาจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัโรค COVID-19 ร้อยละ 12.9 
มาตรการดูแลและเยยีวยาผูป้ระกอบการ กลุ่มนกัลงทุน เช่น ปล่อยเงินกูเ้สริมสภาพคล่อง ร้อยละ 5.5 
มาตรการดูแลและเยยีวยากลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ ร้อยละ 3.3 
อ่ืนๆ เช่น ถุงยงัชีพ เขา้ไม่ถึงสิทธิ ไม่ไดรั้บการเยยีวยา ร้อยละ 14.0 

เงินเยยีวยำ ร้อยละ 70.9 
ไม่ถูกพกังานหรือลดเงินเดือน ร้อยละ 7.2 
พกัช าระหน้ีจากสถาบนัทางการเงิน ร้อยละ 6.9 
ขา้วสารอาหารแหง้ ร้อยละ 4.5 
ลดหยอ่นค่าสาธารณูปโภค     ร้อยละ 4.2 
สิทธิตรวจรักษา COVID-19  ฟรี ร้อยละ 3.0 
อุปกรณ์ป้องกนัเช้ือโรค ร้อยละ 0.5 
อ่ืนๆ เช่น ลดค่าเช่าร้าน เขา้ถึงเงินกูง่้ายข้ึน ร้อยละ 2.8 
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3. ข้อค ำถำม “คดิเห็นอย่ำงไรต่อกำรจัดกำรมำตรกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีมี่
หลำกหลำยมำตรกำร ไปยงัคนหลำกหลำยกลุ่ม” (ตอบเพียง 1 ข้อ) 
     

 
 

 

 
 
 
 

 

4. ข้อค ำถำม  “ท่ำนจะท ำอย่ำงไร หำกไม่ได้รับกำรเยียวยำใดๆ เลย”  

    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

 

 

 

 

 
 

 
5. ควำมเห็นต่อแรงงำนไทย ผู้มอีำชีพอสิระ ควรได้รับหลกัประกนัใดทีเ่หมำะสม จำกวิกฤตทีผ่่ำนมำ  
   (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

 

 

 

 

 

 

 

ควรหำวิธีกำรเยียวยำที่เข้ำถงึประชำชนอย่ำงทัว่ถึง ร้อยละ 37.5 
ไม่ตอ้งมีระบบการลงทะเบียน ควรแจกตามฐานขอ้มูลส าเนาทะเบียนราษฎร์ ร้อยละ 25.5 
การเยยีวยาตอ้งรวดเร็วและตรวจสอบง่ายมากกวา่น้ี ร้อยละ 17.7 
ควรใหก้ารเยยีวยาดว้ยมาตรการท่ีเป็นธรรม ร้อยละ 10.3 
ระบบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต อาจท าใหห้ลายคนตกหล่นไป ร้อยละ 4.6 
ตอบโจทยค์รอบคลุมทุกกลุ่มแลว้ ร้อยละ 1.9 
อ่ืนๆ เช่น แจกทุกคน แจกทุกบา้น ร้อยละ 2.5 

กู้ยืม ร้อยละ 45.7 
ร้องเรียน / ทบทวนสิทธิประโยชน์อีกคร้ัง ร้อยละ 41.1 
ประหยดั พอพียง ร้อยละ 39.5 
เปล่ียนอาชีพ หางานพิเศษ     ร้อยละ 16.1 
กลบัภูมิล าเนาบา้นเกิด ร้อยละ 7.4 
ไม่ไดรั้บผลกระทบ ไม่เป็นไรเลย ร้อยละ 1.2 
อ่ืนๆ เช่น ท าใจอยูไ่ปวนัๆ ด้ินรนสูต่้อไป ร้อยละ 7.6 

ควรให้แรงงำนมีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเพ่ือเกบ็ออม โดยมีรัฐเป็นผู้สมทบในกองทุน ร้อยละ 30.9 
ควรมีการลงทะเบียนแรงงานในระบบท่ีตรวจสอบได ้  ร้อยละ 27.3 
ควรมีสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าใหกู้ย้มืส าหรับแรงงานเพื่อรักษาสภาพคล่อง ยามจ าเป็น     ร้อยละ 19.5 
ควรใหแ้รงงานทุกคนเขา้ระบบประกนัสงัคม ใหมี้ค่ารักษาพยาบาล และเงินยามเกษียณ ร้อยละ 16.4 
ควรมีระบบฝึกอบรมพฒันาทกัษะแรงงานอยา่งเป็นระบบ ร้อยละ 3.0 
อ่ืนๆเช่น รัฐควรจดัท าฐานขอ้มูลแรงงาน รัฐควรช่วยหางานให ้ ร้อยละ 2.9 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วตัถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพื่อสะทอ้นถึงมาตรการเยยีวยาและเร่ืองท่ีอยากใหเ้ยยีวยาจากสถานการณ์ covid-19 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อแรงงานไทย ผูมี้อาชีพอิสระ ควรไดรั้บหลกัประกนัใดท่ีเหมาะสม จากวกิฤตท่ีผา่น

มา 
 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิกำรรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ผา่น social media รูปแบบต่างๆ โดยเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้ าแบบสอบถามทุกชุด
มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนการประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  22-29 เมษายน 2563 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลส ำรวจ      :  1 พฤษภาคม 2563 
 

  ศูนย์วจัิยมหำวทิยำลยักรุงเทพ (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 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 383 27.3 
            หญิง 1019 72.7 

รวม 1,402 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 497 35.5 
            31 ปี - 40 ปี 488 34.8 
            41 ปี - 50 ปี 282 20.1 
            51 ปี - 60 ปี 115 8.2 
 61 ปี ข้ึนไป 20 1.4 

รวม 1,402 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 999 71.2 
            ปริญญาตรี 363 25.9 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 40 2.9 
                                 รวม 1,402 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 51 3.6 
 ลูกจา้งเอกชน     296 21.1 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 831 59.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   31 2.2 
 ท างานใหค้รอบครัว 41 2.9 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 26 1.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   61 4.4 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 65 4.6 

รวม 1,402 100.0 
 
 
 

 

 


