เรียน บรรณำธิกำรข่ำวหน้ ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ /ข่ำวสังคม
เรื่อง ผลสำรวจควำมคิดเห็นประชำชน (รวม 4 หน้ ำ)
เรื่อง ่อผลส
ำรวจควำมคิ
ดเห็นประชำชน่งเฟส 4”
ผลสำรวจเรื
ง “คนไทยกั
บโครงกำรคนละครึ

(รวม 5 หน้ ำ)

ประชำชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 67.4 จะเข้ ำร่ วมโครงกำรคนละครึ่งเฟส 4
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 50.3 อยำกขอให้ รัฐเพิ่มวงเงินให้ มำกกว่ ำนี้
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 69.3 อยำกขอให้ มีคนละครึ่งต่ อไปจนกว่ ำโควิด -19 จะหำยไป

กรุ งเทพโพลล์ โดยมหำวิทยำลัยกรุ งเทพสำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเรื่อง “คนไทยกับโครงกำรคนละครึ่ง
เฟส 4” โดยเก็บข้ อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จำนวน 1,033 คน พบว่ ำ ประชำชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 67.4 จะเข้ำร่ วม
โครงกำรคนละครึ่งเฟส 4 ขณะที่ ร้อยละ 18.2 จะไม่เข้า ร่ วม และร้อยละ 14.4 ได้เข้าสู่ โครงการช่ ว ยเหลืออื่นๆ ของ
ภาครัฐแล้วจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้
สำหรับเรื่ องที่อยำกขอแก่ รัฐบำลกับโครงกำรคนละครึ่งเฟส 4 พบว่ ำ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 50.3 อยำกให้ เพิ่มวงเงิน
ให้ มำกกว่ ำ นี้ รองลงมาร้อยละ 32.5 อยากให้มีระยะเวลาในการใช้โครงการมากกว่านี้ และร้อยละ 29.9 อยากให้เพิ่มยอด
ค่าใช่จ่ายต่อวันให้มากกว่า 150 บาท
สุ ดท้ ำยเมื่อถำมว่ ำ อยำกให้ มโี ครงกำร คนละครึ่ง ต่อไปหรือไม่ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 69.3 อยำกให้ มีต่อไปจนกว่ ำ
สถำนกำรณ์ โควิด-19 จะหำยไป ขณะที่ร้อยละ 30.7 ไม่อยากให้มี อยากให้นางบประมาณไปใช้อย่างอื่นมากกว่า
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ข้อคาถาม “ท่ ำนคิดว่ ำจะเข้ำร่ วมโครงกำรคนละครึ่งเฟส 4 หรือไม่อย่ำงไร”
เข้ำร่ วม
โดย เข้ำร่ วมตั้งแต่ เฟส 1-3 อยู่แล้ว และจะเข้ำร่ วมเฟส 4 ในครั้งนี้ ร้ อยละ 62.6
คิดว่ำจะเข้ำร่ วมคนละครึ่งเฟส 4 ในครั้งนี้
ร้ อยละ 4.8
ไม่เข้ารวม
เพราะ ไม่มีเงินเติมในแอปเป๋ าตัง
ร้อยละ 1.6
การลงทะเบียน การใช้แอปยุง่ ยาก
ร้อยละ 11.1
ไม่สนใจเข้าร่ วม สละสิทธิ์ให้คนทีล่ าบาก
ร้อยละ 5.5
ได้เข้าสู่โครงการช่วยเหลืออื่นๆ ของภาครัฐแล้วจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้

ร้ อยละ

67.4

ร้อยละ

18.2

ร้อยละ

14.4

2. เรื่องที่อยำกขอแก่ รัฐบำลกับโครงกำรคนละครึ่งเฟส 4
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
อยำกให้ เพิ่มวงเงินให้ มำกกว่ ำนี้
อยากให้มีระยะเวลาในการใช้โครงการมากกว่านี้
อยากให้เพิ่มยอดค่าใช่จ่ายต่อวันให้มากกว่า 150 บาท
อยากให้ปรับปรุ งไม่ให้แอปเป๋ าตังล่มบ่ อยๆ
อื่นๆ อาทิเช่น อยากได้เป็ นเงินสด ไม่มีความเห็น

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

50.3
32.5
29.9
18.2
19.5

3. ข้อคาถาม “ท่ ำนอยำกให้ มโี ครงกำร คนละครึ่ง ต่อไปหรือไม่ ”
อยำกให้ มีต่อไปจนกว่ ำสถำนกำรณ์ โควิด-19 จะหำยไป
ไม่อยากให้มี อยากให้นางบประมาณไปใช้อย่างอื่น มากกว่า

ร้ อยละ 69.3
ร้อยละ 30.7

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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รำยละเอียดในกำรสำรวจ

วัตถุประสงค์ ในกำรสำรวจ
เพื่อสะท้อนความเห็นประชาชนต่อโครงการคนละครึ่ งเฟส 4
ประชำกรที่สนใจศึกษำ
การสารวจใช้การสุ่มตัวอย่า งจากประชาชนทุ กภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จ าก
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 : 6 กุมภาพันธ์ 2565
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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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