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ผลสาํรวจเรื่อง “รบัมืออย่างไร หากค่าครองชีพพุ่ง หลงัรฐัเลิกตรึงราคาน้ํามนัดีเซล” 

กรุงเทพโพลล ์โดยมหาวทิยาลยักรุงเทพ สาํรวจความเหน็ประชาชนเรื่อง “รบัมืออย่างไร หากค่าครอง

ชีพพุ่ง หลงัรฐัเลิกตรึงราคาน้ํามนัดีเซล” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนทัว่ประเทศ จํานวน 1,038 คน เมื่อวนัที ่

25-28 เมษายน ทีผ่่านมาพบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.7 ทราบว่ารฐับาลจะเลิกตรึงราคาน้ํามนัดีเซลในเดือน พ.ค. น้ี และ

อาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ขณะทีร่อ้ยละ 41.3 ระบุว่าไม่ทราบ 

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 ระบุว่ามีความกงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุดว่ารายรบัจะไม่

เพียงพอกบัรายจ่ายหากราคาสินค้าและค่าครองชีพขยบัตวัสูงขึ้น ขณะที่ร้อยละ 22.8 ระบุว่ามคีวามกงัวล

ค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด 

เม่ือถามว่า “มีวิธีรบัมืออย่างไรกบัค่าครองชีพท่ีมีทิศทางปรบัตวัสูงขึ้นหากรฐัจะเลิกตรึงราคา

น้ํามนัดีเซลในเดือน พ.ค. น้ี” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 ระบุว่าใช้จ่ายอย่างประหยดั ใช้จ่ายแต่

ส่ิงจาํเป็น รองลงมาร้อยละ 11.6 ระบุว่าหารายได้เสรมิจากงานประจํา และร้อยละ 10.5 ระบุว่าใช้วธิวีางแผน

ค่าใชจ่้ายแต่ละเดอืน   

ทัง้น้ีเร่ืองท่ีอยากให้รฐับาลมีนโยบายหรือโครงการใดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ

ท่ีสูงขึ้น นัน้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.4 อยากให้รฐัควบคมุราคาสินค้าท่ีจาํเป็น รองลงมารอ้ยละ 17.4 อยาก

ใหป้รบัค่าแรงขัน้ตํ่าใหส้งูขึน้เพือ่สอดรบักบัค่าครองชพีทีส่งูขึน้ และรอ้ยละ 12.7 อยากนําโครงการต่างๆ กลบัมาใช้

ใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน เช่น คนละครึง่ และอยากสนับสนุนภาคเอกชนใหม้กีารจา้งงานเพิม่เพือ่ลดปัญหา

การว่างงาน 

สําหรบัแนวทางท่ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.8 คิดว่ารฐับาลควรหาทางออกเร่ืองการบริหาร

จดัการน้ํามนัภายในประเทศ คือ ใช้งบประมาณมาอุดหนุนหรือลดภาษีสรรพสามิต เพื่อตรึงราคาน้ํามนั

ต่อไป รองลงมาร้อยละ 17.2 คอื ค่อยๆ ทยอยปรบัขึ้นราคาน้ํามนัเพื่อให้ประชาชนได้ปรบัตวั และร้อยละ 9.4 คอื 

ปล่อยราคาน้ํามนัไปตามกลไกของตลาดโลก ประชาชนจะไดรู้ร้าคาทีแ่ทจ้รงิ 
                     

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 5 หน้า) 
 

       

 
ประชาชนร้อยละ 58.7 ทราบแล้วว่าหากรฐัเลิกตรึงราคาดีเซลอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้า

และค่าครองชีพสูงขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 กงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุดว่ารายรบัจะไม่เพียงพอ

กบัรายจ่าย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 เลือกรบัมือด้วยการใช้จ่ายประหยดัขึ้น ซ้ือแต่ของท่ีจาํเป็น  

ทัง้น้ีร้อยละ 43.4 อยากให้รฐัควบคมุราคาสินค้าท่ีจาํเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่า

ครองชีพท่ีสูงขึ้น โดยร้อยละ 54.8 อยากให้รฐัใช้งบประมาณมาอดุหนุนหรือลดภาษีสรรพสามิต เพื่อ

ตรึงราคาน้ํามนัต่อไป 

 



 

  

 

2 

 

1. ทราบหรือไม่ว่ารฐับาลจะเลิกตรึงราคาน้ํามนัดีเซลในเดือน พ.ค. น้ี และอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น  
 

ทราบ ร้อยละ 58.7 

ไม่ทราบ รอ้ยละ 41.3 

 

2. กงัวลมากน้อยเพียงใดว่ารายรบัของท่านจะไม่เพียงพอกบัรายจ่ายหากราคาสินค้าและค่าครองชีพขยบั

ตวัสูงขึ้น 
 

กงัวลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 77.2 

(โดยแบ่งเป็น กงัวลค่อนข้างมาก ร้อยละ 47.1   และกงัวลมากท่ีสุด ร้อยละ 30.1  ) 
 

กงัวลค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 22.8 

(โดยแบ่งเป็น กงัวลค่อนขา้งน้อย รอ้ยละ 18.2   และกงัวลน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 4.6  ) 

 

3. ท่านมีวิธีรบัมืออย่างไรกบัค่าครองชีพท่ีมีทิศทางปรบัตวัสูงขึ้นหากรฐัจะเลิกตรึงราคาน้ํามนัดีเซลใน

เดือน พ.ค. น้ี 
 

ใช้จ่ายอย่างประหยดั ใช้จ่ายแต่ส่ิงจาํเป็น ร้อยละ 72.5 

หารายไดเ้สรมิจากงานประจํา         รอ้ยละ 11.6 

วางแผนค่าใชจ่้ายแต่ละเดอืน     รอ้ยละ 10.5 

ประหยดัไฟ เพราะคา่ไฟขึน้ราคา รอ้ยละ 3.1 

ซือ้ของยกแพค็ เพราะราคาถูกกว่า รอ้ยละ 2.3 

 

4. ท่านอยากให้รฐับาลมีนโยบายหรือโครงการใดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น 
 

ควบคมุราคาสินค้าท่ีจาํเป็น ร้อยละ  43.4 

ปรบัค่าแรงขัน้ตํ่าใหส้งูขึน้เพือ่สอดรบักบัค่าครองชพีทีสู่งขึน้ รอ้ยละ 17.4 

นําโครงการต่างๆ กลบัมาใชใ้หม่เพือ่แบ่งเบาภาระประชาชน เช่น คนละครึง่ รอ้ยละ 12.7 

สนบัสนุนภาคเอกชนใหม้กีารจา้งงานเพิม่เพือ่ลดปัญหาการว่างงาน รอ้ยละ 12.7 

หาวธิเีพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนเพือ่ใหค้รอบคลุมค่าใชจ่้าย/เพิม่กําลงัซือ้ใหป้ระชาชน รอ้ยละ 12.1 

อื่นๆ อาท ิช่วยเรื่องค่าน้ํา-ค่าไฟ ลดตน้ทุนในการผลติสนิคา้ ดแูลเรื่องราคาปุ๋ย ฯลฯ รอ้ยละ  1.7 
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5. ท่านคิดว่ารฐับาลควรหาทางออกเร่ืองการบริหารจดัการน้ํามนัภายในประเทศด้วยแนวทางใด 
 

ใช้งบประมาณมาอดุหนุนหรือลดภาษีสรรพสามิต เพื่อตรึงราคาต่อไป ร้อยละ 54.8 

ค่อยๆ ทยอยปรบัขึน้ราคาน้ํามนัเพือ่ใหป้ระชาชนไดป้รบัตวั รอ้ยละ 17.2 

ปล่อยราคาน้ํามนัไปตามกลไกของตลาดโลก ประชาชนจะไดรู้ร้าคาทีแ่ทจ้รงิ รอ้ยละ  9.4 

รณรงคใ์หป้ระชาชนลดปรมิาณการใชน้ํ้ามนั รอ้ยละ 8.6 

สนบัสนุนและ ผลกัดนัการใชร้ถพลงังานไฟฟ้าแทนรถทีใ่ชน้ํ้ามนั           รอ้ยละ 8.0 

อื่นๆ อาท ิใหใ้ชน้ํ้ามนัทีผ่ลติในประเทศไทย ลดการสง่ออกน้ํามนัไปต่างประเทศ ฯลฯ รอ้ยละ 2.0 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการรบัมอืกบัค่าครองชพีที่สูงขึ้น หลงัรฐับาลเลกิตรงึ

ราคาน้ํามนัดเีซล ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการบรหิารจดัการน้ํามนัในประเทศใหก้บัรฐับาลพจิารณา ทัง้น้ีเพือ่

สะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง

น้ําหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  25-28  เมษายน 2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  30 เมษายน 2565 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 541 52.1 

            หญงิ 497 47.9 

รวม  1,038  100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 80 7.7 

            31 – 40 ปี 132 12.7 

            41 – 50 ปี 282 27.2 

   51 – 60 ปี 277 26.7 

            61 ปีขึน้ไป  267 25.7 

รวม  1,038  100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 599 57.7 

            ปรญิญาตร ี 339 32.7 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 100 9.6 

รวม  1,038  100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 105 10.1 

 ลูกจา้งเอกชน 217 20.9 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 405 39.0 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 45 4.4 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 226 21.8 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 19 1.8 

 ว่างงาน  21 2.0 

รวม  1,038  100.0 
 

 

กรงุเทพโพลล ์ 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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