เรียน บรรณำธิกำรข่ำวหน้ ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ /ข่ำวสังคม
เรื่อง ผลสำรวจควำมคิดเห็นประชำชน (รวม 5 หน้ ำ)
่อง ผลส
ำรวจควำมคิ
(รวม 5 หน้ ำ)
ผลสำรวจเรื่อง “ชีวิตเรืควำมเป็
นอยู
่คนไทยวันดนีเห็้ กันบประชำชน
สถำนกำรณ์ ข้ำวของรำคำแพง”

คนไทยส่ วนใหญ่ ร้อยละ 54.7 เห็นว่ ำ ข้ำวของรำคำแพง มีผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 88.9 ต้องมีปรับตัวจำกผลกระทบข้ำวของรำคำแพง
โดยในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.9 ทำอำหำรกินเอง รองลงมำร้ อยละ 59.7 ลดปริมำณกำรซื้อลง
ประชำชนร้ อยละ 46.9 ชี้กำรขึน้ รำคำค่ ำนำ้ มันเชื้อเพลิง ส่ งผลต่อ กำรใช้ จ่ำยในชีวิตประจำวันมำกที่สุด
โดยร้ อยละ 47.1 เห็นว่ ำโครงกำรคนละครึ่งเฟส 4 จะช่ วยเหลือประชำชนได้ ได้ระดับปำนกลำง

กรุ งเทพโพลล์ โดยมหำวิทยำลั ยกรุ งเทพสำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเรื่ อง “ชี วิ ตควำมเป็ นอยู่คนไทยวันนี้ กั บ
สถำนกำรณ์ ข้ำวของรำคำแพง” โดยเก็บข้ อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จำนวน 1,033 คน พบว่ ำ ประชำชนร้ อยละ 43.1
เห็นว่ ำจำกสถำนกำรณ์ ข้ำวของรำคำแพง ทำให้ สถำนะทำงกำรเงินพอดีกับค่ ำ ใช้ จ่ำยไม่มีเงินเหลื อเพื่ อเก็บออม ขณะที่
ร้อยละ 39.0 ไม่เพียงพอก ับค่าใช้จ่าย ต้องกู ้ ต้องหยิบยืม ส่วนร้อยละ 17.9 ยังเพียงพอก ับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม
เมื่อถำมว่ ำ จำกผลกระทบข้ ำ วของรำคำแพง มีผลต่ อกำรใช้ จ่ ำ ย กำรดำเนิน ชี วิต ของท่ ำ นมำกน้ อยเพียงใด
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 54.7 เห็นว่ ำมีผลค่ อนข้ ำงมำกถึงมำกที่สุด ส่ ว นร้อยละ 36.6 เห็นว่ามีผลปานกลาง ขณะที่ ร้อยละ 8.7
เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
ทั้งนีเ้ มื่อถำมว่ ำมีกำรปรับตัวหรือไม่อย่ำ งไร ในยุคที่ข้ำวของรำคำแพงขึน้ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 88.9 มีกำรปรับตัว
โดยในจำนวนนีร้ ้ อยละ 60.9 ทำอำหำรกินเอง เอำอำหำรมำกินเองที่ทำงำน รองลงมำร้ อยละ 59.7 ลดปริมำณกำรซื้อลง
และร้ อยละ 50.2 ซื้อสินค้ ำอย่ำงอื่นทดแทนสินค้ ำ ที่รำคำแพงขึน้ ขณะที่ร้อยละ 11.1 ไม่มีการปรับตัว ใช้ชีวิตปกติ กินปกติ
โดยเมื่อถำมว่ ำกำรขึน้ รำคำสิ นค้ ำอุ ปโภค บริโภคอะไร ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ จ่ำ ยในชีวิตประจำวันมำกที่สุด
ประชำชนร้ อยละ 46.9 เห็นว่ ำ คือกำรขึน้ รำคำค่ ำน้ำมันเชื้ อเพลิง รองลงมาคือ การซื้ออาหารสดตามตลาด คิดเป็ นร้อยละ
35.7 และการไปกินอาหารที่ร้านตามสัง่ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว คิดเป็ นร้อยละ 8.9
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สุ ดท้ ำยเมื่อถำมว่ ำจำกข้ำวของรำคำแพงขึน้ คิดว่ ำกำรมีโครงกำรคนละครึ่งเฟส 4 จะช่ วยเหลือประชำชนให้ มี
ควำมเป็ นอยู่ดขี นึ้ มำกน้ อยเพียงใด ประชำชนร้ อยละ 47.1 เห็นว่ ำช่ วยได้ระดับปำนกลำง ส่วนร้อยละ 32.1 เห็นว่าช่วยได้
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 20.8 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อคาถาม “จำกสถำนกำรณ์ ข้ำวของรำคำแพง ทำให้ สถำนะทำงกำรเงินของท่ ำนเป็ นอย่ำงไร”
ยังเพียงพอก ับค่าใช้จ่ายและมีเงิ นเก็บออม
พอดีกับค่ ำใช้ จ่ำยไม่มเี งินเหลือเพื่อเก็บออม
ไม่เพียงพอก ับค่าใช้จ่าย ต้องกู ้ ต้องหยิบยืม

ร้อยละ
ร้ อยละ
ร้อยละ

17.9
43.1
39.0

2. ข้อคำถำม “จำกผลกระทบข้ำวของรำคำแพง มีผลต่อกำรใช้ จ่ำย กำรดำเนินชีวิต ของท่ ำนมำกน้ อยเพียงใด”
ค่ อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 36.6 และมากที่สุด ร้อยละ 18.1)

ร้ อยละ

54.7

ปานกลาง

ร้อยละ

36.6

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 6.0 และน้อยที่สุด ร้อยละ 2.7)

ร้อยละ

8.7
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3. ท่ ำนมีกำรปรับตัว หรือไม่อย่ำงไร ในยุคที่ข้ำวของรำคำแพงขึน้
(ตอบได้มากกว่ า 1 ข้อ)
มีกำรปรับตัว โดย
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ร้ อยละ

88.9

ร้อยละ

11.1

ทาอาหารกินเอง เอาอาหารมากินเองที่ทางาน ร้อยละ 60.9
ลดปริ มาณการซื้อลง
ร้อยละ 59.7
ซื้อสินค้าอย่างอื่นทดแทนสินค้าที่ราคาแพงขึ้น ร้อยละ 50.2
กินอาหารนอกบ้านน้อยลง
ร้อยละ 26.9
กินอาหารสาเร็จรู ป กึง่ สาเร็จรู ปมากขึ้น
ร้อยละ 13.5
ลดมื้ออาหารลงจาก 3 มื้อ
ร้อยละ 4.5
อื่นๆ เช่น ปลูกผักกินเอง หาปลากินเอง
ร้อยละ 2.0

ไม่มีการปรับตัว ใช้ชีวิตปกติ กินปกติ

4. กำรขึน้ รำคำสินค้ ำอุปโภค บริโภคอะไร ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ จ่ำยในชีวิตประจำวันของท่ ำนมำกที่สุด
กำรขึน้ รำคำค่ ำนำ้ มันเชื้อเพลิง
การซื้ ออาหารสดตามตลาด
การไปกินอาหารที่ร้านตามสัง่ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว
การซื้ อสิ นค้าต่างๆ ตามห้างสรรพสิ นค้า
อื่นๆ เช่น ไม่ส่งผลกระทบ ไม่มีความเห็น

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

46.9
35.7
8.9
6.5
2.0

5. ข้อคาถาม “จำกข้ำวของรำคำแพงขึน้ ท่ ำนคิดว่ ำกำรมีโครงกำรคนละครึ่งเฟส 4 จะช่ วยเหลือประชำชนให้ มคี วำม
เป็ นอยู่ดขี นึ้ มำกน้ อยเพียงใด”
ค่อนข้างมากถึงมากที่ สุด
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 15.8 และมากที่สุด ร้อยละ 5.0)

ร้อยละ

20.8

ปำนกลำง

ร้ อยละ

47.1

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็ น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 22.3 และน้อยที่ สุด ร้อยละ 9.8)

ร้อยละ

32.1
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รำยละเอียดในกำรสำรวจ

วัตถุประสงค์ ในกำรสำรวจ
1) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนในยุคข้าวของราคาแพง
2) เพื่อสะท้อนถึงโครงการคนละครึ่ งเฟส 4 จะช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนมากน้อยเพียงใด
ประชำกรที่สนใจศึกษำ
การสารวจใช้การสุ่มตัวอย่า งจากประชาชนทุ กภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จาก
ฐานข้อ มูล ของกรุ ง เทพโพลล์ ด้ว ยวิ ธี การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) แล้ว ใช้วิ ธีก ารถ่ ว ง
น้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ควำมคลำดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ มี
โครงสร้ างแน่ นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึ งน าแบบสอบถามทุ กชุ ด มา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์กอ่ นบันทึ กข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล : 31มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เผยแพร่ ผลกำรสำรวจ : 5 กุมภาพันธ์ 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
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์
จำนวน

ร้ อยละ

รวม

522
511
1,033

50.5
49.5
100.0

รวม

80
134
253
302
264
1,033

7.7
13.0
24.5
29.2
25.6
100.0

รวม

657
289
87
1,033

63.6
28.0
8.4
100.0

115
198
428
44
1
199
16
32
1,033

11.1
19.2
41.4
4.3
.1
19.3
1.5
3.1
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
กำรศึกษำ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อำชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/เกษียณอายุ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ว่างงาน
รวม
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