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  ผลส ำรวจเร่ือง  “เยยีวยำ เรำชนะ คนไทยได้หรือไม่ได้” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “เยียวยำ เรำชนะ 

คนไทยได้หรือไม่ได้”  โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมิภำคทั่วประเทศจ ำนวน 1,206 คน พบว่ำ ประชำชนร้อยละ 35.3 
ไม่ได้รับสิทธ์เข้ำร่วมโครงกำร “เรำชนะ” ขณะท่ีร้อยละ 28.2 ได้รับสิทธ์ิ ส่วนร้อยละ 20.4 ไม่รู้ว่าตวัเองได้รับสิทธ์ิหรือไม่ 
และร้อยละ 16.1 ไม่แน่ใจ ตอ้งคดักรองคุณสมบติักอ่น 
 
 เม่ือถำมกลุ่มได้รับสิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำร ว่ำได้รับสิทธิ์จำกกลุ่มใดพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 40.4 อยู่ในกลุ่มเข้ำร่วม
โครงกำรคนละคร่ึงที่ผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติ รองลงมาร้อยละ 35.2 อยูใ่นกลุ่มบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  และร้อยละ 24.4 
อยูใ่นกลุ่มท่ีไม่เคยรับสิทธ์ิ ท่ีมีคุณสมบติั 

 
ทั้งนีเ้ม่ือถำมกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำร ว่ำไม่ได้รับสิทธิ์ เพรำะสำเหตุใดพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 เป็น

ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 รองลงมาคือ เป็นข้าราชการ พนกังานราชการ ข้าราชการการเมือง คิดเป็นร้อยละ 27.5 และเป็น
ผูมี้เงินไดพึ้งประเมินเกนิ 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.3 
 
 เม่ือถำมว่ำ “เห็นด้วยหรือไม่ หำกมกีำรเยียวยำ “โครงกำรเรำชนะ” แก่ประชำชนทั่วประเทศแทนกำรเยยีวยำเฉพำะ

กลุ่ม” ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 เห็นด้วย โดยในจ ำนวนนี้ร้อยละ 41.4 คิดว่ำทุกคน ทุกกลุ่มเดือดร้อนเหมือนกัน และร้อยละ 
40.8 เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับ เพ่ือควำมเท่ำเทียมกัน ขณะท่ีร้อยละ 17.8 ไม่เห็นดว้ย โดยในจ านวนน้ีร้อยละ 14.5 เห็นว่า
ควรช่วยเหลือแต่คนจน และร้อยละ 3.3 เห็นว่าส้ินเปลืองงบประมาณ  
 

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

กลุ่มประชำชนร้อยละ 28.2 มั่นใจได้รับสิทธิ์ “เรำชนะ” จำกกำรตรวจสอบคุณสมบตัิตนเอง  

โดยในจ ำนวนนี้ร้อยละ 40.4 อยู่ในโครงกำรคนละคร่ึง 

 ส่วนร้อยละ 35.3 ไม่ได้รับสิทธ์แน่นอน ในจ ำนวนนี ้ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 บอกว่ำเพรำะเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 
ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 เห็นด้วยหำกมกีำรเยียวยำ “โครงกำรเรำชนะ” แก่ประชำชนทั่วประเทศ 

โดยคนไทยร้อยละ 47.8 เห็นว่ำโครงกำรเรำชนะ จะช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้แก่ประชำชนได้ระดับปำนกลำง 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 วอนรัฐบำลให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยียวยำ ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยำก 
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 ส ำหรับควำมเห็นต่อ โครงกำรเรำชนะ จะช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้แก่ประชำชนมำกน้อยพียงใด จำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 ระลอกใหม่  กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 47.8 เห็นว่ำช่วยได้ระดับปำนกลำง ส่วนร้อยละ 35.0 เห็นว่าช่วยได้
ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ขณะท่ีร้อยละ 17.2 เห็นว่าช่วยไดค่้อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

   สุดท้ำยเม่ือถำมถึงเร่ืองที่อยำกขอรัฐบำลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำรเรำชนะพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 อยำกให้

ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์ เยียวยำ ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยำก  รองลงมาร้อยละ 49.3 อยากให้ใช้จ่ายค่าน ้ า ค่าไฟ ค่า
สาธารณูปโภคได ้ และร้อยละ 38.5 อยากให้ขยายระยะเวลาการใชใ้ห้มากข้ึน 
 

รายละเอียดตามประเด็นข้อค าถามดงัต่อไปน้ี   
 

1. ข้อค ำถำม “ท่ำนอยู่ในกลุ่มได้รับสิทธ์เข้ำร่วมโครงกำร เรำชนะ หรือไม่” 
  

 
 
 
 
 

2. ข้อค ำถำม “กรณีได้รับสิทธิ์ ท่ำนได้รับสิทธิ์จำกกลุ่มใด” 
   (ถามเฉพาะกลุ่มไดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการ) 
  

 

 

 
 

 

3. ข้อค ำถำม “กรณีไม่ได้รับสิทธิ์ เพรำะสำเหตุใด” 
  (ถามเฉพาะกลุ่มไม่ไดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการและตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

 

 
 
 

 

ไม่ได้รับสิทธิ์  ร้อยละ 35.3 
ไดร้ับสิทธ์ิ ร้อยละ 28.2 
ไม่รู้ว่าตวัเองไดร้ับสิทธ์ิหรือไม่ ร้อยละ 20.4 
ไม่แน่ใจ ตอ้งคดักรองคุณสมบติักอ่น ร้อยละ 16.1 

อยู่ในกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำรคนละคร่ึงที่ผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบตัิ ร้อยละ 40.4 

อยูใ่นกลุ่มบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 35.2 
อยูใ่นกลุ่มไม่เคยรับสิทธ์ิ ท่ีมีคุณสมบติั  ร้อยละ 24.4 

เป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ร้อยละ 51.8 

เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ ขา้ราชการการเมือง ร้อยละ 27.5 
เป็นผูมี้เงินได้พึงประเมินเกนิ 300,000 บาท ร้อยละ 16.3 
เป็นผูรั้บบ านาญปกติหรือเบ้ียหวดัจากส่วนราชการ ร้อยละ 14.8 
มีเงินฝากรวมกนัทุกบัญชีเกนิ 500,000 บาท  ร้อยละ 7.6 
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4. ขอ้ค าถาม “เห็นด้วยหรือไม่ หำกมกีำรเยยีวยำ โครงกำรเรำชนะ แก่ประชำชนทั่วประเทศแทนกำรเยยีวยำเฉพำะกลุ่ม” 
 

 
 
   
 
 
  
 

 

5. ควำมเห็นต่อ โครงกำร เรำชนะ จะช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้แก่ประชำชนมำกน้อยพียงใด จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

ระลอกใหม่ 
   

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 25.5 และมากท่ีสุดร้อยละ 9.5) 

ร้อยละ 35.0 

ปำนกลำง ร้อยละ 47.8 
ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งน้อยร้อยละ 14.0 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 3.2) 

ร้อยละ 17.2 

 

6. เร่ืองที่อยำกขอรัฐบำลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโครงกำรเรำชนะ 
   (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

เห็นด้วย  โดยให้เหตุผลว่ำ ร้อยละ 82.2 
 คิดว่ำทุกคน ทุกกลุ่มเดือดร้อนเหมือนกัน  ร้อยละ 41.4   

 เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับ เพ่ือควำมเท่ำเทียมกัน ร้อยละ 40.8   
ไม่เห็นดว้ย โดยให้เหตุผลว่า ร้อยละ 17.8 
 ควรช่วยเหลือแต่คนจน    ร้อยละ 14.5   
 ส้ินเปลืองงบประมาณ    ร้อยละ  3.3   

อยำกให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยยีวยำ ไม่ต้องลงทะเบยีนให้ยุ่งยำก  ร้อยละ 72.3 

อยากให้ใชจ่้ายค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได ้  ร้อยละ 49.3 
อยากให้ขยายระยะเวลาการใชใ้ห้มากข้ึน  ร้อยละ 38.5 
อยากให้รัฐเพ่ิมช่องทางรับเงิน เช่นเติมเขา้บตัร สมาร์ทการ์ด เป็นตน้   ร้อยละ 34.2 
อยากให้เพ่ิมวงเงินให้มากกว่าน้ี ร้อยละ 28.6 
อยากให้เพ่ิมร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการมากกว่าน้ี ครอบคลุมห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 21.6 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ลงทะเบียนง่ายกว่าน้ี ไม่ลงทะเบียนแบบออนไลน์ อยากได้เงินสด ร้อยละ 16.2 
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะท้อนถึงการเขา้ร่วมโครงการเราชนะ 
2) เพ่ือสะท้อนความเห็นต่อโครงการ เราชนะ จะช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายให้แกป่ระชาชนมากนอ้ยพียงใด จาก

สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ 
3) เพ่ือสะท้อนถึงเร่ืองท่ีอยากขอรัฐบาลเพ่ิมเติมเก ีย่วกบัโครงการเราชนะ 

 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้น า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  25 – 27 มกราคม 2564 
      

วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  30 มกราคม 2564 

 

  ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 ต่อ 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


 

 

  

5 

ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 584 48.4 
            หญิง 622 51.6 

รวม 1,206 100.0 

อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 96 8.0 
            31 ปี - 40 ปี 196 16.3 
            41 ปี - 50 ปี 327 27.1 
            51 ปี - 60 ปี 296 24.5 
            61 ปี ข้ึนไป 291 24.1 

รวม 1,206 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 767 63.6 
            ปริญญาตรี 344 28.5 
            สูงกว่าปริญญาตรี 95 7.9 
                                 รวม 1,206 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 147 12.2 
 ลูกจา้งเอกชน     273 22.6 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 493 40.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   37 3.1 
 ท างานให้ครอบครัว 3 0.2 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 183 15.2 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   7 0.6 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 63 5.2 

รวม 1,206 100.0 

 
 

 

 


