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“รายการโชว์ การส่ือสารกบัวญิญาณ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “รายการโชว์                   
การส่ือสารกับวิญญาณ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 13 – 14 กรกฎำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ               
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,256 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับควำมเช่ือท่ีมีผูส้ำมำรถสัมผัส มองเห็นหรือส่ือสำรกับวิญญำณได้จริง                     
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรับชมรำยกำรโชวท์ำงโทรทศัน์หรือทำงอินเทอร์เน็ต ในเร่ืองเก่ียวกบักำรท่ีมีผูอ้ำ้งว่ำสำมำรถสัมผสั มองเห็น 
หรือส่ือสำรกบัวิญญำณได ้พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.94 ระบุว่ำ ไม่เคยรับชม ขณะท่ี ร้อยละ 45.06 ระบุว่ำ เคยรับชม 

ซ่ึงเม่ือถำมควำมเช่ือของผูท่ี้เคยรับชมรำยกำรโชว์ทำงโทรทัศน์หรือทำงอินเทอร์เน็ต ในเร่ืองเก่ียวกับกำรท่ีมีผูอ้้ำงว่ำสำมำรถสัมผสั 
มองเห็นหรือส่ือสำรกบัวิญญำณไดจ้ริง พบว่ำ ร้อยละ 5.83 ระบุว่ำ เช่ือมาก เพรำะ ประสบกำรณ์พบเจอจริงมำกบัตวัเอง และเป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล               
ร้อยละ 23.67 ระบุวำ่ ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ ดูรำยกำรแลว้รู้สึกว่ำมีผูส้ำมำรถสัมผสั มองเห็นหรือส่ือสำรกบัวิญญำณไดจ้ริง และมีประสบกำรณ์พบเจอจริง
มำกบัตวัเอง ร้อยละ 37.46 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ มองว่ำเป็นเร่ืองโกหก มีกำรเต๊ียมกนัก่อนท ำรำยกำร เป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล และเป็นเร่ืองท่ียงั
ไม่สำมำรถพิสูจน์ได ้และร้อยละ 33.04 ระบุว่ำ ไม่เช่ือเลย เพรำะ มองว่ำเร่ืองเหล่ำน้ีไม่มีอยู่จริง รำยกำรไม่ค่อยมีควำมน่ำเช่ือถือ เป็นกำรสร้ำงเร่ือง
สมมติขึ้นมำ และเป็นเร่ืองท่ียงัไม่สำมำรถพิสูจน์ได ้

ส ำหรับควำมเช่ือเร่ืองกำรมีผูส้ำมำรถสัมผสั มองเห็นหรือส่ือสำรกบัวิญญำณไดจ้ริง พบว่ำ ร้อยละ 10.19 ระบุว่ำ เช่ือมาก เพรำะ เคยสัมผสั
มำกับตัวเอง มีผูส้ำมำรถสัมผสั มองเห็นหรือส่ือสำรกับวิญญำณได้จริง และเป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล ร้อยละ 25.08 ระบุว่ำ ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ                
เป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล เคยสัมผสัมำกบัตัวเอง เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรน ำมำลบหลู่ และคำดว่ำน่ำจะมีวิญญำณจริง ร้อยละ 30.10 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือ 
เพรำะ เป็นเร่ืองท่ียงัไม่สำมำรถพิสูจน์ได้จริง มองว่ำเป็นเร่ืองโกหก หลอกลวง งมงำย และไม่มีควำมน่ำเช่ือถือกบัผูก้ล่ำวอ้ำงว่ำสำมำรถสัมผสั 
มองเห็นหรือส่ือสำรกบัวิญญำณไดจ้ริง ร้อยละ 34.32 ระบุว่ำ ไม่เช่ือเลย เพรำะ ไม่เช่ือว่ำวิญญำณมีอยู่จริง มองว่ำเป็นเร่ืองโกหก หลอกลวง งมงำย 
เป็นเร่ืองท่ียงัไม่สำมำรถพิสูจน์ไดจ้ริง และเช่ือกำรกระท ำของตนเองมำกกว่ำ และร้อยละ 0.31 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรเขำ้มำควบคุมรำยกำรโชวท์ำงโทรทศัน์หรือทำงอินเทอร์เน็ต ท่ีเก่ียวกบักำรท่ีมีผูอ้ำ้งว่ำสำมำรถสัมผสั มองเห็นหรือ
ส่ือสำรกบัวิญญำณได ้ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.69 ระบุว่ำ ควรเขำ้มำควบคุม เพรำะ ป้องกนักำรหลอกลวง
ประชำชนให้หลงเช่ือ เน่ืองจำกรำยกำรประเภทน้ีเร่ิมมีจ ำนวนมำกขึ้น และควรท ำกำรตรวจสอบอย่ำงเขม้งวดกบัรำยกำรประเภทน้ีในกำรน ำเสนอ
เร่ืองรำวบิดเบือนควำมเป็นจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จกบัประชำชน ขณะท่ี ร้อยละ 21.58 ระบุว่ำ ไม่ควรเขำ้มำควบคุม เพรำะ ไม่มีควำมจ ำเป็น เน่ืองจำกเป็น
ควำมเช่ือส่วนบุคคล บำงคนดูเพื่อควำมบนัเทิง และขึ้นอยูก่บัวิจำรณญำณในกำรรับชมรำยกำร และร้อยละ 5.73 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.68 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.88 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.31 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.61 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.89 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.11 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.44 มีอำยุไม่เกิน 25  ปี ร้อยละ 15.92 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.05 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.41 มีอำยุ 46 – 59 ปี                 
และร้อยละ 21.18 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำงร้อยละ 93.39 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.06 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.04 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 24.84 สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.11 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.30 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

วันอาทิตย์ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 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 / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 30.81 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.45 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.81                      

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.65 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.37 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ                            
และร้อยละ 1.91 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 9.95 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.66 ประกอบอำชีพพนกังำน
เอกชน ร้อยละ 21.34 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.73 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.92 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 19.82 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 3.35 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.07 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 19.90 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.01 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.04 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.51 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.30 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.53                    
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.71 ไมร่ะบุรำยได ้

 

1. ท่านเคยรับชมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ในเร่ืองเกี่ยวกับการท่ีมีผู้อ้างว่าสามารถสัมผัส มองเห็นหรือส่ือสารกับ
วิญญาณได้ 

การรับชมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต ในเร่ืองเกี่ยวกับการท่ีมีผู้อ้างว่าสามารถ 
สัมผัส มองเห็นหรือส่ือสารกับวิญญาณได้ 

ร้อยละ 

ไม่เคยรับชม 54.94 
เคยรับชม 45.06 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเช่ือหรือไม่ว่า รายการโชว์ท่ีท่านรับชมทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต จะมีผู้สามารถสัมผัส มองเห็นหรือส่ือสารกับวิญญาณได้จริง  
(เฉพาะผู้ท่ีตอบ เคยรับชม n = 566) 

ความเช่ือของผู้ที่เคยรับชมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต ในเร่ืองเกี่ยวกับการท่ีมีผู้อ้างว่าสามารถ 
สัมผัส มองเห็นหรือส่ือสารกับวิญญาณได้จริง 

ร้อยละ 

เช่ือมาก เพรำะ มีประสบกำรณ์พบเจอจริงมำกบัตวัเอง และเป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล 5.83 
ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ ดูรำยกำรแลว้รู้สึกว่ำมีผูส้ำมำรถสัมผสั มองเห็นหรือส่ือสำรกบัวิญญำณไดจ้ริง และมีประสบกำรณ์พบเจอ

จริงมำกบัตวัเอง 
23.67 

ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ มองว่ำเป็นเร่ืองโกหก มีกำรเต๊ียมกนัก่อนท ำรำยกำร เป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล และเป็นเร่ืองท่ียงัไม่สำมำรถ
พิสูจน์ได ้

37.46 

ไม่เช่ือเลย เพรำะ มองว่ำเร่ืองเหล่ำน้ีไม่มีอยู่จริง รำยกำรไม่ค่อยมีควำมน่ำเช่ือถือ เป็นกำรสร้ำงเร่ืองสมมติขึ้นมำ และเป็นเร่ืองท่ียงั
ไม่สำมำรถพิสูจน์ได ้

33.04 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเช่ือหรือไม่ว่า จะมีผู้สามารถสัมผัส มองเห็นหรือส่ือสารกับวญิญาณได้จริง   
ความเช่ือเร่ืองการมีผู้สามารถสัมผัส มองเห็นหรือส่ือสารกับวญิญาณได้จริง   ร้อยละ 

เช่ือมาก เพรำะ เคยสัมผสัมำกบัตวัเอง มีผูส้ำมำรถสัมผสั มองเห็นหรือส่ือสำรกบัวิญญำณไดจ้ริง และเป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล  10.19 
ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ เป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล เคยสัมผสัมำกบัตวัเอง เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรน ำมำลบหลู่ และคำดว่ำน่ำจะมีวิญญำณจริง 25.08 
ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ เป็นเร่ืองท่ียงัไม่สำมำรถพิสูจน์ไดจ้ริง มองว่ำเป็นเร่ืองโกหก หลอกลวง งมงำย และไม่มีควำมน่ำเช่ือถือกับ             

ผูก้ล่ำวอำ้งว่ำสำมำรถสัมผสั มองเห็นหรือส่ือสำรกบัวิญญำณไดจ้ริง  
30.10 

ไม่เช่ือเลย เพรำะ ไม่เช่ือว่ำวิญญำณมีอยู่จริง มองว่ำเป็นเร่ืองโกหก หลอกลวง งมงำย เป็นเร่ืองท่ียงัไม่สำมำรถพิสูจน์ไดจ้ริง และ
เช่ือกำรกระท ำของตนเองมำกกว่ำ 

34.32 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.31 
รวม 100.00 
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4. ท่านคิดว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามาควบคุมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต ทีเ่กี่ยวกับการท่ีมีผู้อ้างว่าสามารถสัมผัส มองเห็น 
หรือส่ือสารกับวิญญาณได้ 

การเข้ามาควบคุมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอนิเทอร์เน็ต ท่ีเกี่ยวกับการท่ีมีผู้อ้างว่าสามารถ 
สัมผัส มองเห็นหรือส่ือสารกับวญิญาณได้ ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ร้อยละ 

ควรเขำ้มำควบคุม เพรำะ ป้องกนักำรหลอกลวงประชำชนให้หลงเช่ือ เน่ืองจำกรำยกำรประเภทน้ีเร่ิมมีจ ำนวนมำกขึ้น และควรท ำ
กำรตรวจสอบอย่ำงเขม้งวดกบัรำยกำรประเภทน้ีในกำรน ำเสนอเร่ืองรำวบิดเบือนควำมเป็นจริงหรือให้
ขอ้มูลเทจ็กบัประชำชน 

72.69 

ไม่ควรเข้ำมำควบคุม เพรำะ ไม่มีควำมจ ำเป็น เน่ืองจำกเป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล บำงคนดูเพื่อควำมบันเทิง และขึ้นอยู่กับ
วิจำรณญำณในกำรรับชมรำยกำร 

21.58 

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 5.73 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 109 8.68 
ปริมณฑลและภำคกลำง 325 25.88 
ภำคเหนือ 230 18.31 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 421 33.52 
ภำคใต ้ 171 13.61 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 614 48.89 
หญิง 642 51.11 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25  ปี 106 8.44 
26 – 35 ปี 200 15.92 
36 – 45 ปี 277 22.05 
46 – 59 ปี 407 32.41 
60 ปี ขึ้นไป 266 21.18 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,173 93.39 
อิสลำม 51 4.06 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.04 
ไม่ระบ ุ 19 1.51 

รวม 1,256 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 312 24.84 
สมรส 868 69.11 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 54 4.30 
ไม่ระบ ุ 22 1.75 

รวม 1,256 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 387 30.81 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 395 31.45 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 73 5.81 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 297 23.65 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 80 6.37 
ไม่ระบ ุ 24 1.91 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 125 9.95 
พนกังำนเอกชน 159 12.66 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 268 21.34 
เกษตรกร/ประมง 185 14.73 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 200 15.92 
พ่อบำ้น/แมบ่ำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 249 19.82 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 42 3.35 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบ ุ 26 2.07 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 250 19.90 
ไม่เกิน 10,000 บำท 289 23.01 
10,001 – 20,000 บำท 327 26.04 
20,001 – 30,000 บำท 132 10.51 
30,001 – 40,000 บำท 54 4.30 
40,001 บำทขึ้นไป 82 6.53 
ไม่ระบ ุ 122 9.71 

รวม 1,256 100.00 
 
  


