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ผลส ำรวจเร่ือง “คนไทยกับโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “คนไทยกับโครงกำรคนละคร่ึง
เฟส 4” โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,033 คน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 จะเข้ำร่วม 

โครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4 ขณะท่ีร้อยละ 18.2 จะไม่เข้าร่วม และร้อยละ 14.4 ไดเ้ข้าสู่โครงการช่วยเหลืออ่ืนๆ ของ
ภาครัฐแลว้จึงไม่สามารถลงทะเบียนได  ้
 
 ส ำหรับเร่ืองที่อยำกขอแก่รัฐบำลกับโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4 พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 อยำกให้เพิ่มวงเงิน

ให้มำกกว่ำนี ้รองลงมาร้อยละ 32.5 อยากให้มีระยะเวลาในการใชโ้ครงการมากกว่าน้ี และร้อยละ 29.9 อยากให้เพ่ิมยอด
ค่าใช่จ่ายต่อวนัให้มากกว่า 150 บาท 
 
 สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำ อยำกให้มโีครงกำร คนละคร่ึง ต่อไปหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.3 อยำกให้มีต่อไปจนกว่ำ

สถำนกำรณ์โควิด-19 จะหำยไป ขณะที่ร้อยละ 30.7 ไม่อยากให้มี อยากให้น างบประมาณไปใชอ้ยา่งอ่ืนมากกว่า 

 
  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

  

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 4 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 จะเข้ำร่วมโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 อยำกขอให้รัฐเพิ่มวงเงินให้มำกกว่ำน้ี 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.3 อยำกขอให้มีคนละคร่ึงต่อไปจนกว่ำโควิด-19 จะหำยไป 
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1. ขอ้ค าถาม “ท่ำนคิดว่ำจะเข้ำร่วมโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4 หรือไม่อย่ำงไร” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2. เร่ืองที่อยำกขอแก่รัฐบำลกับโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 4 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
 

 

 

 

 
3. ขอ้ค าถาม “ท่ำนอยำกให้มโีครงกำร คนละคร่ึง ต่อไปหรือไม่” 

 
อยำกให้มีต่อไปจนกว่ำสถำนกำรณ์โควิด-19 จะหำยไป ร้อยละ 69.3 

ไม่อยากให้มี อยากให้น างบประมาณไปใชอ้ยา่งอ่ืนมากกว่า 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 
 
 
 

 

เข้ำร่วม  ร้อยละ 67.4 

    โดย  เข้ำร่วมตั้งแต่เฟส 1-3 อยู่แล้ว และจะเข้ำร่วมเฟส 4 ในคร้ังนี ้ ร้อยละ 62.6   
        คดิว่ำจะเข้ำร่วมคนละคร่ึงเฟส 4 ในคร้ังนี ้   ร้อยละ  4.8    
ไม่เขา้รวม ร้อยละ 18.2 
     เพราะ ไม่มีเงินเตมิในแอปเป๋าตงั     ร้อยละ  1.6   
  การลงทะเบียน การใชแ้อปยุง่ยาก    ร้อยละ 11.1   
 ไม่สนใจเขา้ร่วม สละสิทธ์ิให้คนทีล่  าบาก   ร้อยละ  5.5   
ไดเ้ขา้สู่โครงการช่วยเหลืออ่ืนๆ ของภาครัฐแลว้จึงไม่สามารถลงทะเบียนได้ ร้อยละ 14.4 

อยำกให้เพิ่มวงเงินให้มำกกว่ำนี้ ร้อยละ 50.3 
อยากให้มีระยะเวลาในการใชโ้ครงการมากกว่าน้ี ร้อยละ 32.5 
อยากให้เพ่ิมยอดค่าใช่จ่ายต่อวนัให้มากกว่า 150 บาท ร้อยละ 29.9 
อยากให้ปรับปรุงไม่ให้แอปเป๋าตงัล่มบ่อยๆ  ร้อยละ 18.2 
อ่ืนๆ อาทิเช่น อยากไดเ้ป็นเงินสด ไม่มีความเห็น ร้อยละ 19.5 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

 เพ่ือสะทอ้นความเห็นประชาชนต่อโครงการคนละคร่ึงเฟส 4 
 

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   :  6 กุมภาพนัธ์ 2565 
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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 

 
 


