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ผลส ำรวจเร่ือง “คนละคร่ึงเฟส 5 กับ ควำมเป็นอยู่คนไทยในวันนี”้ 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “คนละคร่ึงเฟส 5 กับ ควำมเป็นอยู่คน

ไทยในวันนี”้ โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,187 คน พบว่ำ  

 
ปัจจุบนัประชำชนร้อยละ 41.7 มีสถำนะทำงกำรเงินพอดีกับค่ำใช้จ่ำยไม่มีเงินเหลือเพ่ือเก็บออม (ลดลงจำกผล

ส ำรวจเดือน ก.พ. 65 ร้อยละ 1.4) ขณะท่ีร้อยละ 39.4 มีสถานะทางการเงินไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย ต้องกู ้ต้องหยบิยืม 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4) ส่วนร้อยละ 18.9 มีสถานะทางการเงินเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายและมีเงินเกบ็ออม (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0)
  

  เม่ือถำมว่ำได้ลงทะเบยีนโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.5 ได้ลงทะเบยีน ขณะท่ีร้อยละ 
40.5 ไม่ไดล้งทะเบียน 
 

  ทั้งนีเ้ม่ือถำมผู้ลงทะเบยีนว่ำจะใช้เงินโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ไปกับกำรใช้จ่ำยในเร่ืองใด พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 59.2 จะน ำไปซ้ือของแห้งมำตุนไว้เช่น บะหมีก่ึ่งส ำเร็จรูป ปลำกระป๋อง รองลงมาร้อยละ 50.9 จะน าไปซ้ืออาหารสด 
ของสด มาท ากนิเองท่ีบา้น และร้อยละ 49.2 จะน าไปซ้ือของใชต่้างๆ 
     
     เม่ือถำมว่ำโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 จะช่วยลดภำระค่ำครองชีพ กำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้มำก
น้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เห็นว่ำช่วยได้ ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 30.5 เห็นว่าช่วยได้
ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

สถำนะทำงกำรเงินปัจจุบนัคนไทยเป็นหนีเ้พิ่มสูงขึน้ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.5 ได้ลงทะเบียนโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 59.2 จะน ำเงินโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ไปซ้ือของแห้งมำตุนไว้ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เห็นว่ำโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ช่วยลดภำระค่ำครองชีพได้ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด 
แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 ยงัอยำกขอให้รัฐมีโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 6 ต่อไป 
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    โครงกำรที่อยำกขอแก่รัฐบำลให้มีต่อไป เพ่ือช่วยเหลือค่ำครองชีพให้แก่ประชำชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 อยำกขอให้มีโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 6 รองลงมาคือ โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 35.9 และโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 11.6 
 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1.  ขอ้ค าถาม “ปัจจุบนัจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งข้ำวของแพง โควิด-19 ท ำให้สถำนะทำงกำรเงนิของท่ำนเป็นอย่ำงไร” 

 

 

2. ขอ้ค าถาม “ท่ำนได้ลงทะเบียนโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 หรือไม่” 
 

 
   
 

3. ขอ้ค าถาม “คิดว่ำจะใช้เงนิโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ไปกับกำรใช้จ่ำยในเร่ืองใด” 
    (ถามเฉพาะผู้ท่ีลงทะเบียนและตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ส ำรวจเดือน ก.พ. 65 
(ร้อยละ) 

ส ำรวจเดือน ส.ค. 65 
(ร้อยละ) 

เพิ่มขึน้ / ลดลง 
(ร้อยละ) 

ยงัเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและมีเงินเกบ็ออม  17.9 18.9 +1.0 
พอดกีับค่ำใช้จ่ำยไม่มเีงินเหลือเพ่ือเก็บออม  43.1 41.7 -1.4 

ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ตอ้งกู ้ต้องหยบิยมื 39.0 39.4 +0.4 

ลงทะเบียน ร้อยละ 59.5 
ไม่ได้ลงทะเบียน  ร้อยละ 40.5 

ซ้ือของแห้งมำตุนไว้เช่น บะหมีก่ึ่งส ำเร็จรูป ปลำกระป๋อง  ร้อยละ 59.2 
ซ้ืออาหารสด ของสด มาท ากนิเองท่ีบา้น ร้อยละ 50.9 
ซ้ือของใชต่้างๆ ร้อยละ 49.2 
ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จ เช่น ตามสัง่ ขา้วราดแกง กว๋ยเต๋ียว ร้อยละ 40.8 
ซ้ือเคร่ืองด่ืม เช่น กาแฟ ชา ร้อยละ 12.3 
ซ้ือเส้ือผา้ ร้อยละ 3.5 
ซ้ือบุหร่ี แอลกอฮอล์  ร้อยละ 0.7 
อ่ืนๆ อาทิเช่น อาหารสตัว ์บุหร่ี แอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.2 
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4. ควำมเห็นต่อโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 จะช่วยลดภำระค่ำครองชีพ กำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้มำก

น้อยเพียงใด (ถามเฉพาะผู้ท่ีลงทะเบียนและตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       

 
 

 
 

 
 

5. โครงกำรที่อยำกขอแก่รัฐบำลให้มต่ีอไป เพ่ือช่วยเหลือค่ำครองชีพ ให้แก่ประชำชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
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 

 
 

 
 

      
  

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 30.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 26.5 และมากท่ีสุด ร้อยละ 4.0) 

ค่อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 69.5 

   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 57.8 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 11.7) 

โครงกำรคนละคร่ึงเฟส 6 ร้อยละ 60.3 
โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 35.9 
โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ร้อยละ 11.6 
โครงการชอ้ปดีมีคืน  ร้อยละ 8.2 
โครงการทวัร์เท่ียวไทย  ร้อยละ 7.3 
อ่ืนๆ อาทิเช่น เพ่ิมเงินผูสู้งอาย ุลดค่าไฟ ไม่มีท่ีอยากขอ ไม่มีความเห็น ร้อยละ 17.0 

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

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อสถานะทางการเงินในปัจจุบนัจากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งขา้วของแพง โควิด-19  
2) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อโครงการคนละคร่ึงเฟส 5 
3) เพ่ือสะทอ้นถึงโครงการท่ีอยากขอแกร่ัฐบาลให้มีต่อไป เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แกป่ระชาชน ช่วย

กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ 
 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
การส ารวจใชก้ารสุ่มตัวอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีการถ่วง
น ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  29 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2565 
 
วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  3 กนัยายน 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 604 50.9 
            หญิง 583 49.1 

รวม 1,187 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 96 8.1 
            31 – 40 ปี 176 14.8 
            41 – 50 ปี 299 25.2 
            51 – 60 ปี 332 28.0 
            61 ปีข้ึนไป  284 23.9 

รวม 1,187 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 745 62.7 
            ปริญญาตรี 358 30.2 
            สูงกว่าปริญญาตรี 84 7.1 

รวม 1,187 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 141 11.9 
 ลูกจา้งเอกชน 255 21.5 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 503 42.3 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 25 2.1 
 ท างานให้ครอบครัว 2 0.2 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 216 18.2 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 8 0.7 
 ว่างงาน  37 3.1 

รวม 1,187 100.0 

 
 


