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ผลส ำรวจเร่ือง  “สภำวกำรณ์ทำงกำรเงินของคนไทย ในปี 2563” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์ว ิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงส ารวจความคดิเห็นประชาชน เรื่อง “ สภำวกำรณ์ทำง
กำรเงินของคนไทย ในปี 2563 ” โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจ านวน 1,221 คน พบวา่ 

 
ภำพรวมทำงกำรเงินของคนไทยในปีน้ี ร้อยละ 41.4 ระบุว่ำ มีรำยได้แบบเดือนชนเดือน ไม่พอเก็บออม 

รองลงมาร้อยละ 28.3 ระบุว่า มรีายได้ไม่เพียงพอต้องหยิบยืม/กู้เงนิ และร้อยละ 17.6 ระบุว่า มรีายได้เพียงพอ แต่มเีงิน
ออมลดลง  

 
ส่วนปัจจัยท่ีท ำให้มีเงินออมลดลง/ไม่พอเก็บออม/รำยได้ไม่เพียงพอในปัจจุบนั นั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

61.3 ระบุว่ำข้ำวของเคร่ืองใช้ประจ ำวนัมีรำคำแพงข้ึน รองลงมาร้อยละ 36.8 ระบุว่าต้องผ่อนรถ/ผ่อนบ้าน และร้อยละ 
29.3 ระบุวา่มลีูกคา้น้อยลง ธรุกจิแย่/คา้ขายไมด่ ี  

 
ส ำหรับวิธีจัดกำร/ปรับวิธีใช้จ่ำยเงินเพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนในกำรใช้จ่ำยท่ำมกลำงสภำพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั นัน้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.7 ระบุว่ำ ใช้จ่ำยให้ประหยดัข้ึน และคิดก่อนซ้ือ รองลงมา รอ้ยละ 55.7 ระบุว่า ใช้วธิ ี
ลดการทานอาหารนอกบ้าน ลดปรมิาณการท่องเทีย่ว และร้อยละ 22.7 ระบุว่าใช้วธิหีารายได้พิเศษ เชน่ ขายของออนไลน์ 
ขายของตลาดนัด ขบัรถสง่สนิคา้ ฯลฯ 

 
ทัง้น้ีเม่ือถำมว่ำ “ในสภำวกำรณ์แบบน้ีหำกต้องคงไว้ซ่ึงค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็น ท่ำนจะคงหมวดใดไว้มำก

ท่ีสุด”  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80.8 ระบุว่ำหมวดค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 
รองลงมาร้อยละ 73.3 ระบุว่าหมวดค่าอาหาร เครื่องใช้ต่างๆ และร้อยละ 43.8 ระบุว่าหมวดค่าการศกึษาของตนเองและ 
บุตรหลาน 

 
 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 

         คนไทยร้อยละ 41.4 ระบุว่ำภำพรวมทำงกำรเงินในปีน้ี มีรำยได้แบบเดือนชนเดือน ไม่พอเก็บออม 
รองลงมำร้อยละ 28.3 ระบุว่ำ มีรำยได้ไม่เพียงพอต้องหยิบยืม/กู้เงิน โดยร้อยละ 61.3 ระบุว่ำปัจจยัท่ีท ำให้มี
เงินออมลดลง/ไม่พอเก็บออม/รำยได้ไม่เพียงพอ มำจำกข้ำวของเคร่ืองใช้ประจ ำวันมีรำคำแพงข้ึน 
 ทัง้น้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 81.7 เลือกใช้วิธีใช้จ่ำยให้ประหยดัข้ึน และคิดก่อนซ้ือ เพื่อให้มีเงินหมุนเวียน
ท่ำมกลำงสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยร้อยละ 80.8 ระบุว่ำค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นต้องคงไว้มำกท่ีสุดคือ หมวด
ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ อินเทอรเ์น็ต โทรศพัท์  
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชนทัว่ประเทศ        (รวม 5 หน้ำ) 
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1. ภำพรวมทำงกำรเงินของท่ำนในปีน้ีเป็นอย่ำงไร 
  
มีรำยได้แบบเดือนชนเดือน ไม่พอเก็บออม    ร้อยละ 41.4 
มรีายได้ไมเ่พยีงพอต้องหยบิยืม/กูเ้งนิ รอ้ยละ 28.3 
มรีายได้เพยีงพอ แต่มเีงนิออมลดลง รอ้ยละ 17.6 
มรีายได้เพยีงพอ มเีงนิออมตามเป้าทุกเดอืน รอ้ยละ 12.7 

 
2. ปัจจยัใดท่ีท ำให้มีเงินออมลดลง/ไม่พอเกบ็ออม/รำยได้ไม่เพียงพอในปัจจุบนั (เลอืกตอบได้มากกวา่1 ขอ้) 
 

ข้ำวของเคร่ืองใช้ประจ ำวนัมีรำคำแพงข้ึน ร้อยละ 61.3 
ต้องผ่อนรถ/ผ่อนบ้าน  รอ้ยละ 36.8 
ลูกคา้น้อยลง ธรุกจิย ่าแย่/คา้ขายไมด่ ี รอ้ยละ 29.3 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการดูแลผู้สงูอายุ คนป่วย คนพกิาร  รอ้ยละ 26.0 
ตนเอง/คนในครอบครวัตกงาน/ถูกเลิกจา้ง รอ้ยละ 21.4 
พชืผลทางการเกษตรเสยีหาย/ราคาตก รอ้ยละ 20.6 
ถูกลดเงนิเดอืน/ลดโอท/ีลดวนัท างาน รอ้ยละ 15.1 
ผ่อนสนิคา้/ผ่อนบตัรเครดติเพิม่ข ึน้ รอ้ยละ 13.7 
มคีา่เดนิทางแต่ละวนัเพิม่ข ึน้ รอ้ยละ 12.8 
จา่ยดอก จา่ยหนี้นอกระบบเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10.2 
ถูกโกงเงนิ/ถูกเบี้ยวเงนิ รอ้ยละ 6.1 

 

 
3. วิธีจดักำร/ปรบัวิธีใช้จ่ำยเงินเพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนในกำรใช้จ่ำย ท่ำมกลำงสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบนั  
  (เลอืกตอบได้มากกวา่1 ขอ้) 
 

ใช้จ่ำยประหยดัข้ึน คิดก่อนซ้ือ ร้อยละ 81.7 
ลดการทานอาหารนอกบ้าน ลดปรมิาณการท่องเทีย่ว รอ้ยละ 55.7 
หารายได้พเิศษ เชน่ ขายของออนไลน์ ขายของตลาดนัด ขบัรถส่งของ ฯลฯ รอ้ยละ 22.7 
กูเ้งนินอกระบบ/ในระบบ รอ้ยละ 15.7 
ลดการสตอ็กสนิคา้ไวข้าย  เพราะลูกคา้ลดลง รอ้ยละ 6.9 
ลงทนุท าธรุกจิระยะสัน้ทีไ่ด้ผลตอบแทนสูง  รอ้ยละ 3.9 
   

ใชจ้า่ยปกต ิตามเดมิ ไมไ่ด้ท าอะไรเพิ่มเตมิ รอ้ยละ 11.8 
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4. ในสภำวกำรณ์แบบน้ีหำกต้องคงไว้ซ่ึงค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็น ท่ำนจะคงหมวดใดไว้มำกท่ีสุด  
   (เลอืกตอบได้มากกวา่1 ขอ้) 
 

ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ อินเทอรเ์น็ต โทรศัพท์ ร้อยละ 80.8 
คา่อาหาร เครื่องใชต้่างๆ  รอ้ยละ 73.3 
การศกึษาของตนเอง และ บุตรหลาน  รอ้ยละ 43.8 
คา่ผ่อนบ้าน/ผ่อนรถ รอ้ยละ 35.2 
ประกนัสขุภาพ ประกนัชวีติ รอ้ยละ 27.5 
คา่เดนิทาง รอ้ยละ 25.8 
คา่รกัษาพยาบาล รอ้ยละ 18.7 
อืน่ๆ อาท ิคา่ช าระหนี้ คา่ผ่อนสนิคา้ คา่ต้นทนุในการผลติสนิคา้ ฯลฯ  รอ้ยละ 2.0 
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รำยละเอียดกำรส ำรวจ 

 
 

วตัถปุระสงค์กำรส ำรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั สภาวการณ์ทางการเงนิในปี 2563 วธิกีารจดัการหรอืปรบั

วธิใีชจ้า่ยเงนิให้สามารถมเีงนิหมนุเวยีนในการใชจ้า่ยทา่มกลางสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั เพื่อทัง้นี้เพื่อสะทอ้นมมุมอง
ความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

     การส ารวจใชก้ารสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุม่สมัภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานข้อมลูของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบงา่ย (Simple Random Sampling) แล้วใช้
วธิ ีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวง  
มหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ม ีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้น า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล  : 9 -11 พฤศจกิายน 2563 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 14 พฤศจกิายน 2563 
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน รอ้ยละ 

เพศ    
            ชาย 671 55.0 
            หญงิ 550 45.0 

รวม 1,221 100.0 
อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 191 15.6 
            31 ปี - 40 ปี 146 12.0 
            41 ปี - 50 ปี 287 23.5 
            51 ปี - 60 ปี 320 26.2 
   61 ปี ขึน้ไป 277 22.7 

รวม 1,221 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 811 66.4 
            ปรญิญาตร ี 315 25.8 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 95 7.8 

รวม 1,221 100.0 
อำชีพ   

ลูกจา้งรฐับาล 227 18.6 
ลูกจา้งเอกชน     220 18.0 
คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 449 36.8 
เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   77 6.3 
ท างานใหค้รอบครวั - - 
พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/ เกษยีณอายุ 212 17.3 
นักเรยีน/ นักศกึษา   12 1.0 
วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 24 2.0 

รวม 1,221 100.0 
 

ศูนยวิ์จยัมหำวิทยำลัยกรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  โทร. 02-4073888 ต่อ 2897,2898 
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

