เรียน บรรณาธิ การข่าวหน้ า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสังคม
เรื่อง ผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชน (รวม 5 หน้ า)
ผลสํารวจเรื่อง “รับมืออย่างไร หากค่าครองชีพพุ่ง หลังรัฐเลิ กตรึงราคานํ้ามันดีเซล”
ประชาชนร้อยละ 58.7 ทราบแล้วว่าหากรัฐเลิ กตรึงราคาดีเซลอาจจะส่งผลให้ ราคาสิ นค้ า
และค่าครองชีพสูงขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่ารายรับจะไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 เลือกรับมือด้วยการใช้จ่ายประหยัดขึ้น ซื้อแต่ของที่จาํ เป็ น
ทัง้ นี้ ร้อยละ 43.4 อยากให้รฐั ควบคุมราคาสิ นค้าที่จาํ เป็ นเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น โดยร้อยละ 54.8 อยากให้รฐั ใช้งบประมาณมาอุดหนุนหรือลดภาษี สรรพสามิต เพื่อ
ตรึงราคานํ้ามันต่อไป
กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความเห็นประชาชนเรื่อง “รับมืออย่างไร หากค่าครอง
ชีพพุ่ง หลังรัฐเลิ กตรึงราคานํ้ามันดีเซล” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทัวประเทศ
่
จํานวน 1,038 คน เมื่อวันที่
25-28 เมษายน ทีผ่ ่านมาพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.7 ทราบว่ารัฐบาลจะเลิ กตรึงราคานํ้ามันดีเซลในเดือน พ.ค. นี้ และ
อาจจะส่งผลให้ราคาสิ นค้าสูงขึ้น ขณะทีร่ อ้ ยละ 41.3 ระบุว่าไม่ทราบ
โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 ระบุว่ามีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่ สุดว่ารายรับจะไม่
เพียงพอกับรายจ่ายหากราคาสิ นค้าและค่าครองชี พขยับตัวสูงขึ้น ขณะที่ร้อยละ 22.8 ระบุว่ามีความกังวล
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีส่ ุด
เมื่อถามว่า “มีวิธีรบั มืออย่างไรกับค่ าครองชี พที่ มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นหากรัฐจะเลิ กตรึงราคา
นํ้ ามันดี เซลในเดื อน พ.ค. นี้ ” ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 72.5 ระบุว่าใช้ จ่ายอย่างประหยัด ใช้ จ่ายแต่
สิ่ งจําเป็ น รองลงมาร้อยละ 11.6 ระบุว่าหารายได้เสริมจากงานประจํา และร้อยละ 10.5 ระบุว่าใช้วธิ วี างแผน
ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
ทัง้ นี้ เรื่องที่อยากให้รฐั บาลมีนโยบายหรือโครงการใดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้น นัน้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.4 อยากให้รฐั ควบคุมราคาสิ นค้าที่จาํ เป็ น รองลงมาร้อยละ 17.4 อยาก
ให้ปรับค่าแรงขัน้ ตํ่าให้สงู ขึน้ เพือ่ สอดรับกับค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ และร้อยละ 12.7 อยากนําโครงการต่างๆ กลับมาใช้
ใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน เช่น คนละครึง่ และอยากสนับสนุ นภาคเอกชนให้มกี ารจ้างงานเพิม่ เพือ่ ลดปั ญหา
การว่างงาน
สําหรับแนวทางที่ ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 54.8 คิ ดว่ารัฐบาลควรหาทางออกเรื่องการบริ ห าร
จัดการนํ้ ามันภายในประเทศ คือ ใช้ งบประมาณมาอุดหนุนหรือลดภาษี สรรพสามิ ต เพื่อตรึงราคานํ้ ามัน
ต่อไป รองลงมาร้อยละ 17.2 คือ ค่อยๆ ทยอยปรับขึ้นราคานํ้ ามันเพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัว และร้อยละ 9.4 คือ
ปล่อยราคานํ้ามันไปตามกลไกของตลาดโลก ประชาชนจะได้รรู้ าคาทีแ่ ท้จริง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1

1. ทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลจะเลิ กตรึงราคานํ้ามันดีเซลในเดือน พ.ค. นี้ และอาจจะส่งผลให้ราคาสิ นค้าสูงขึ้น
ทราบ
ไม่ทราบ

ร้อยละ 58.7
ร้อยละ 41.3

2. กังวลมากน้ อยเพียงใดว่ารายรับของท่านจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายหากราคาสิ นค้าและค่าครองชีพขยับ
ตัวสูงขึ้น
กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ 77.2
(โดยแบ่งเป็ น กังวลค่อนข้างมาก ร้อยละ 47.1 และกังวลมากที่สุด ร้อยละ 30.1 )
กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีส่ ุด
ร้อยละ 22.8
(โดยแบ่งเป็ น กังวลค่อนข้างน้อย ร้อยละ 18.2 และกังวลน้อยทีส่ ุด ร้อยละ 4.6 )
3. ท่านมีวิธีรบั มืออย่างไรกับค่าครองชีพที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นหากรัฐจะเลิ กตรึงราคานํ้ามันดีเซลใน
เดือน พ.ค. นี้
ใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้จ่ายแต่สิ่งจําเป็ น
หารายได้เสริมจากงานประจํา
วางแผนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
ประหยัดไฟ เพราะค่าไฟขึน้ ราคา
ซือ้ ของยกแพ็ค เพราะราคาถูกกว่า

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

72.5
11.6
10.5
3.1
2.3

4. ท่านอยากให้รฐั บาลมีนโยบายหรือโครงการใดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ควบคุมราคาสิ นค้าที่จาํ เป็ น
ปรับค่าแรงขัน้ ตํ่าให้สงู ขึน้ เพือ่ สอดรับกับค่าครองชีพทีส่ ูงขึน้
นําโครงการต่างๆ กลับมาใช้ใหม่เพือ่ แบ่งเบาภาระประชาชน เช่น คนละครึง่
สนับสนุนภาคเอกชนให้มกี ารจ้างงานเพิม่ เพือ่ ลดปั ญหาการว่างงาน
หาวิธเี พิม่ รายได้ให้กบั ประชาชนเพือ่ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย/เพิม่ กําลังซือ้ ให้ประชาชน
อื่นๆ อาทิ ช่วยเรื่องค่านํ้า-ค่าไฟ ลดต้นทุนในการผลิตสินค้า ดูแลเรื่องราคาปุ๋ ย ฯลฯ
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

43.4
17.4
12.7
12.7
12.1
1.7

5. ท่านคิ ดว่ารัฐบาลควรหาทางออกเรื่องการบริหารจัดการนํ้ามันภายในประเทศด้วยแนวทางใด
ใช้งบประมาณมาอุดหนุนหรือลดภาษี สรรพสามิต เพื่อตรึงราคาต่อไป
ค่อยๆ ทยอยปรับขึน้ ราคานํ้ามันเพือ่ ให้ประชาชนได้ปรับตัว
ปล่อยราคานํ้ามันไปตามกลไกของตลาดโลก ประชาชนจะได้รรู้ าคาทีแ่ ท้จริง
รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณการใช้น้ํามัน
สนับสนุนและ ผลักดันการใช้รถพลังงานไฟฟ้ าแทนรถทีใ่ ช้น้ํามัน
อื่นๆ อาทิ ให้ใช้น้ํามันทีผ่ ลิตในประเทศไทย ลดการส่งออกนํ้ามันไปต่างประเทศ ฯลฯ
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

54.8
17.2
9.4
8.6
8.0
2.0

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น หลังรัฐบาลเลิกตรึง
ราคานํ้ามันดีเซล ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการนํ้ามันในประเทศให้กบั รัฐบาลพิจารณา ทัง้ นี้เพือ่
สะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
โดยการสุม่ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิ กี ารถ่วง
นํ้าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 4 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่ นอนประกอบด้วยข้อคํ าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ จึงนํ า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 25-28 เมษายน 2565
วันที่เผยแพร่ผลการสํารวจ : 30 เมษายน 2565
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
จํานวน

ร้อยละ

รวม

541
497
1,038

52.1
47.9
100.0

รวม

80
132
282
277
267
1,038

7.7
12.7
27.2
26.7
25.7
100.0

599
339
100
1,038

57.7
32.7
9.6
100.0

105
217
405
45
226
19
21
1,038

10.1
20.9
39.0
4.4
21.8
1.8
2.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
รวม

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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