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“ปัญหาการใช้จ่ายของประชาชน” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ปัญหาการใช้จ่าย
ของประชาชน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 6-8 กรกฎำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ อำชีพ        
และรำยได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัปัญหำกำรใช้จ่ำยของประชำชน กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช ้
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงรำยได้ปัจจุบันของประชำชน พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 47.10 ระบุว่ำ รำยได้ลดลง รองลงมำ ร้อยละ 46.72  
ระบุว่ำ รำยไดเ้ท่ำเดิม และร้อยละ 6.18 ระบุว่ำ รำยไดม้ำกขึ้น   

เม่ือเปรียบเทียบรำยไดก้บัรำยจ่ำยในแต่ละเดือนของประชำชน พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 60.06 ระบุว่ำ รำยไดน้อ้ยกว่ำรำยจ่ำย รองลงมำ 
ร้อยละ 32.62 ระบุว่ำ รำยไดพ้อ ๆ กบัรำยจ่ำย และร้อยละ 7.32 ระบุว่ำ รำยไดม้ำกกว่ำรำยจ่ำย  

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรใช้จ่ำยในปัจจุบันท่ีสร้ำงผลกระทบต่อประชำชนมำกท่ีสุด  พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 32.73 ระบุ ว่ำ  
กำรใช้จ่ำยด้ำนน ้ ำมันเช้ือเพลิง อันดับ 2 ร้อยละ 25.79 ระบุว่ำ กำรใช้จ่ำยด้ำนอำหำรประจ ำวนั อนัดับ 3 ร้อยละ 13.47 ระบุว่ำ กำรใช้จ่ำย 
ดำ้นไฟฟ้ำในครัวเรือน อนัดบั 4 ร้อยละ 6.10 ระบุว่ำ กำรใชจ้่ำยดำ้นแก๊สหุงตม้ อนัดบั 5 ร้อยละ 3.36 ระบุว่ำ กำรใชจ้่ำยดำ้นกำรผอ่นช ำระค่ำรถ 
อนัดบั 6 ร้อยละ 3.18 ระบุว่ำ กำรใชจ้่ำยดำ้นน ้ ำประปำ อนัดบั 7 ร้อยละ 2.79 ระบุว่ำ กำรใชจ้่ำยดำ้นกำรผ่อนช ำระค่ำบำ้น อนัดบั 8 ร้อยละ 2.32 
ระบุว่ำ กำรใช้จ่ำยด้ำนอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในกำรประกอบอำชีพ  และกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรเรียนหนังสือของตนเองหรือบุตรหลำน  
ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน อนัดับ 9 ร้อยละ 1.79 ระบุว่ำ กำรใช้จ่ำยด้ำนค่ำเช่ำท่ีอยู่อำศยั อนัดับ 10 ร้อยละ 1.56 ระบุว่ำ ไม่มีกำรใช้จ่ำยใดท่ีสร้ำง
ผลกระทบ อนัดบั 11 ร้อยละ 1.50 ระบุว่ำ กำรใชจ้่ำยดำ้นกำรโดยสำรขนส่งสำธำรณะ ร้อยละ 3.05 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรใชจ้่ำยดำ้นหน้ีสิน
นอกระบบ กำรใชจ้่ำยดำ้นยำและเวชภณัฑ ์กำรใชจ้่ำยดำ้นโทรศพัทมื์อถือ กำรใชจ้่ำยดำ้นอินเทอร์เน็ต กำรใชจ้่ำยดำ้นเส้ือผำ้และเคร่ืองแต่งกำย  
และกำรใชจ้่ำยดำ้นเคเบิ้ลทีวี และร้อยละ 0.04 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.61 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.30 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.99 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.26 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.76 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.28 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.53 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.17 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 95.27 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.43 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.99 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.31 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 31.71 สถำนภำพโสด ร้อยละ 64.94 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.20 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.15 ไมร่ะบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.74 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.76 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.83                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.33 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.04 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.92 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.08 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.49
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.27 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.00 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.36 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 4.50 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.38 ไมร่ะบุอำชีพ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02-727-3594-6 โทรสำร 02-727-3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail: nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.81 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 23.55 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 29.19 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.30 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.66 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.72 รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.77 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ปัจจุบันรายได้ของท่านเป็นอย่างไร 

รายได้ปัจจุบันของประชาชน ร้อยละ 
รำยไดล้ดลง 47.10 
รำยไดเ้ท่ำเดิม 46.72 
รำยไดม้ำกขึ้น 6.18 

รวม 100.00 
 

2. ปัจจุบันในแต่ละเดือนเม่ือเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายของท่านเป็นอย่างไร 
รายได้เม่ือเปรียบเทียบกับรายจ่ายในแต่ละเดือนของประชาชน ร้อยละ 

รำยไดน้อ้ยกว่ำรำยจ่ำย 60.06 
รำยไดพ้อ ๆ กบัรำยจ่ำย 32.62 
รำยไดม้ำกกว่ำรำยจ่ำย 7.32 

รวม 100.00 
 
3. ในปัจจุบันการใช้จ่ายในด้านใด 3 อันดับแรกที่สร้างผลกระทบต่อท่านมากท่ีสุด 

อันดับ การใช้จ่ายในปัจจุบันที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนมากท่ีสุด ร้อยละ 
1 กำรใชจ้่ำยดำ้นน ้ำมนัเช้ือเพลิง 32.73 
2 กำรใชจ้่ำยดำ้นอำหำรประจ ำวนั 25.79 
3 กำรใชจ้่ำยดำ้นไฟฟ้ำในครัวเรือน 13.47 
4 กำรใชจ้่ำยดำ้นแก๊สหุงตม้ 6.10 
5 กำรใชจ้่ำยดำ้นกำรผอ่นช ำระค่ำรถ 3.36 
6 กำรใชจ้่ำยดำ้นน ้ำประปำ 3.18 
7 กำรใชจ้่ำยดำ้นกำรผอ่นช ำระค่ำบำ้น 2.79 
8 กำรใชจ้่ำยดำ้นอุปกรณ์หรือวตัถุดิบในกำรประกอบอำชีพ 2.32 

กำรใชจ้่ำยดำ้นกำรเรียนหนงัสือของตนเองหรือบุตรหลำน 2.32 
9 กำรใชจ้่ำยดำ้นค่ำเช่ำท่ีอยูอ่ำศยั 1.79 
10 ไม่มีกำรใชจ้่ำยใดท่ีสร้ำงผลกระทบ 1.56 
11 กำรใชจ้่ำยดำ้นกำรโดยสำรขนส่งสำธำรณะ 1.50 
 อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ กำรใชจ้่ำยดำ้นหน้ีสินนอกระบบ กำรใชจ้่ำยดำ้นยำและเวชภณัฑ ์ 

กำรใชจ้่ำยดำ้นโทรศพัทมื์อถือ กำรใชจ้่ำยดำ้นอินเทอร์เน็ต กำรใชจ้ำ่ยดำ้นเส้ือผำ้และเคร่ืองแต่งกำย 
และกำรใชจ้่ำยดำ้นเคเบิ้ลทีวี 

3.05 
 

 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.04 
 รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.61 
ปริมณฑลและภำคกลำง 345 26.30 
ภำคเหนือ 236 17.99 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.53 
ภำคใต ้ 178 13.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 631 48.09 
หญิง 681 51.91 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.26 
26-35 ปี 233 17.76 
36-45 ปี 253 19.28 
46-59 ปี 348 26.53 
60 ปีขึ้นไป 304 23.17 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,250 95.27 
อิสลำม 45 3.43 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 0.99 
ไม่ระบ ุ 4 0.31 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 416 31.71 
สมรส 852 64.94 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 42 3.20 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,312 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 364 27.74 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 456 34.76 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 129 9.83 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 306 23.33 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 53 4.04 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 117 8.92 
พนกังำนเอกชน 211 16.08 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 282 21.49 
เกษตรกร/ประมง 161 12.27 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 223 17.00 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 254 19.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 59 4.50 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 273 20.81 
ไม่เกิน 10,000 บำท 309 23.55 
10,001-20,000 บำท 383 29.19 
20,001-30,000 บำท 122 9.30 
30,001-40,000 บำท 48 3.66 
40,001 บำทขึ้นไป 75 5.72 
ไม่ระบ ุ 102 7.77 

รวม 1,312 100.00 
 


