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ผลส ำรวจเร่ือง “ชีวิตควำมเป็นอยู่คนไทยวันนี ้กับสถำนกำรณ์ข้ำวของรำคำแพง” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “ชีวิตควำมเป็นอยู่คนไทยวันนี้ กับ
สถำนกำรณ์ข้ำวของรำคำแพง” โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,033 คน พบว่ำ ประชำชนร้อยละ 43.1 

เห็นว่ำจำกสถำนกำรณ์ข้ำวของรำคำแพง ท ำให้สถำนะทำงกำรเงินพอดกีับค่ำใช้จ่ำยไม่มีเงินเหลือเพ่ือเก็บออม ขณะท่ี
ร้อยละ 39.0 ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ตอ้งกู ้ตอ้งหยบิยมื ส่วนร้อยละ 17.9 ยงัเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม 
 

 เม่ือถำมว่ำจำกผลกระทบข้ำวของรำคำแพง มีผลต่อกำรใช้จ่ำย กำรด ำเนินชีวิต ของท่ำนมำกน้อยเพียงใด     
ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.7 เห็นว่ำมีผลค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ส่วนร้อยละ 36.6 เห็นว่ามีผลปานกลาง ขณะท่ีร้อยละ 8.7 
เห็นว่ามีผลค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

  ทั้งนีเ้ม่ือถำมว่ำมีกำรปรับตัวหรือไม่อย่ำงไร  ในยุคที่ข้ำวของรำคำแพงขึน้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.9 มีกำรปรับตัว 
โดยในจ ำนวนนีร้้อยละ 60.9 ท ำอำหำรกินเอง เอำอำหำรมำกินเองที่ท ำงำน รองลงมำร้อยละ 59.7 ลดปริมำณกำรซ้ือลง 

และร้อยละ 50.2 ซ้ือสินค้ำอย่ำงอ่ืนทดแทนสินค้ำที่รำคำแพงขึน้ ขณะท่ีร้อยละ 11.1 ไม่มีการปรับตวั ใชชี้วิตปกติ กนิปกติ 
 
 โดยเม่ือถำมว่ำกำรขึน้รำคำสินค้ำอุปโภค บริโภคอะไร ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันมำกที่สุด 

ประชำชนร้อยละ 46.9 เห็นว่ำคือกำรขึน้รำคำค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิง รองลงมาคือ การซ้ืออาหารสดตามตลาด คิดเป็นร้อยละ 
35.7 และการไปกนิอาหารท่ีร้านตามสัง่ ขา้วแกง กว๋ยเต๋ียว คิดเป็นร้อยละ 8.9  
      
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.7 เห็นว่ำข้ำวของรำคำแพง มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.9 ต้องมปีรับตวัจำกผลกระทบข้ำวของรำคำแพง  
โดยในจ ำนวนนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 ท ำอำหำรกินเอง รองลงมำร้อยละ 59.7 ลดปริมำณกำรซ้ือลง 

ประชำชนร้อยละ 46.9 ชี้กำรขึน้รำคำค่ำน ำ้มนัเช้ือเพลิง ส่งผลต่อกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันมำกที่สุด 
โดยร้อยละ 47.1 เห็นว่ำโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4 จะช่วยเหลือประชำชนได้ได้ระดับปำนกลำง   
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 สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำจำกข้ำวของรำคำแพงขึน้ คิดว่ำกำรมโีครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4 จะช่วยเหลือประชำชนให้มี

ควำมเป็นอยู่ดขีึน้มำกน้อยเพียงใด ประชำชนร้อยละ 47.1 เห็นว่ำช่วยได้ระดบัปำนกลำง  ส่วนร้อยละ 32.1 เห็นวา่ช่วยได้

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ขณะท่ีร้อยละ 20.8 เห็นว่าช่วยไดค่้อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 

 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ขอ้ค าถาม “จำกสถำนกำรณ์ข้ำวของรำคำแพง ท ำให้สถำนะทำงกำรเงนิของท่ำนเป็นอย่ำงไร” 

 

 

 
 
2. ข้อค ำถำม “จำกผลกระทบข้ำวของรำคำแพง มผีลต่อกำรใช้จ่ำย กำรด ำเนินชีวิต ของท่ำนมำกน้อยเพียงใด”  

 
ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 54.7 

   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 36.6 และมากท่ีสุด ร้อยละ 18.1) 

ปานกลาง ร้อยละ 36.6 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 8.7 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 6.0 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.7) 

 
  

ยงัเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม  ร้อยละ 17.9 
พอดกีับค่ำใช้จ่ำยไม่มเีงินเหลือเพ่ือเก็บออม  ร้อยละ 43.1 

ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ตอ้งกู ้ต้องหยบิยมื ร้อยละ 39.0 



 

  

 

3 

3. ท่ำนมกีำรปรับตวัหรือไม่อย่ำงไร  ในยุคที่ข้ำวของรำคำแพงขึน้  

    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. กำรขึน้รำคำสินค้ำอุปโภค บริโภคอะไร ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันของท่ำนมำกที่สุด  
      

 
 
 
  
 
 

 

5. ขอ้ค าถาม “จำกข้ำวของรำคำแพงขึน้ ท่ำนคิดว่ำกำรมโีครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4 จะช่วยเหลือประชำชนให้มคีวำม

เป็นอยู่ดขีึน้มำกน้อยเพียงใด” 

 
ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 20.8 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 15.8 และมากท่ีสุด ร้อยละ 5.0) 

ปำนกลำง ร้อยละ 47.1 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 32.1 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 22.3 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 9.8) 

 
 

มกีำรปรับตวั โดย ร้อยละ 88.9 
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) ท าอาหารกนิเอง เอาอาหารมากนิเองที่ท  างาน    ร้อยละ  60.9   
   ลดปริมาณการซ้ือลง     ร้อยละ  59.7   
   ซ้ือสินคา้อยา่งอ่ืนทดแทนสินคา้ที่ราคาแพงขึ้น  ร้อยละ 50.2   
   กนิอาหารนอกบา้นนอ้ยลง      ร้อยละ  26.9   
   กนิอาหารส าเร็จรูป ก ึง่ส าเร็จรูปมากขึ้น   ร้อยละ  13.5   
   ลดม้ืออาหารลงจาก 3 ม้ือ     ร้อยละ  4.5   
   อ่ืนๆ เช่น ปลูกผกักนิเอง หาปลากนิเอง   ร้อยละ  2.0   

ไม่มีการปรับตวั ใชชี้วิตปกติ กนิปกติ ร้อยละ 11.1 

กำรขึน้รำคำค่ำน ำ้มนัเช้ือเพลิง ร้อยละ 46.9 

การซ้ืออาหารสดตามตลาด     ร้อยละ 35.7 
การไปกนิอาหารท่ีร้านตามสัง่ ขา้วแกง กว๋ยเต๋ียว ร้อยละ 8.9 
การซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามห้างสรรพสินคา้ ร้อยละ 6.5 
อ่ืนๆ เช่น ไม่ส่งผลกระทบ ไม่มีความเห็น ร้อยละ 2.0 



 

  

 

4 

 

รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 

วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในยคุขา้วของราคาแพง 
2) เพ่ือสะทอ้นถึงโครงการคนละคร่ึงเฟส 4 จะช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยูดี่ข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

 
ประชำกรที่สนใจศึกษำ 

การส ารวจใชก้ารสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  31มกราคม - 2 กุมภาพนัธ์ 2565 
 
วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  5 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

กรุงเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
 

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

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 522 50.5 
            หญิง 511 49.5 

รวม 1,033 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 80 7.7 
            31 – 40 ปี 134 13.0 
            41 – 50 ปี 253 24.5 
            51 – 60 ปี 302 29.2 
            61 ปีข้ึนไป  264 25.6 

รวม 1,033 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 657 63.6 
            ปริญญาตรี 289 28.0 
            สูงกว่าปริญญาตรี 87 8.4 

รวม 1,033 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 115 11.1 
 ลูกจา้งเอกชน 198 19.2 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 428 41.4 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 44 4.3 
 ท างานให้ครอบครัว 1 .1 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 199 19.3 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 16 1.5 
 ว่างงาน  32 3.1 

รวม 1,033 100.0 

 
 


