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“แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “แก้รัฐธรรมนูญแล้ว
เศรษฐกิจจะดีขึ้น?” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 5 – 6 กนัยำยน 2562 จำกประชำชนที่มีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ
ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับสำเหตุที่ท  ำให้เกิดปัญหำเศรษฐกิจในปัจจุบัน  และควำมเช่ือของประชำชน            
หำกแกรั้ฐธรรมนูญแลว้เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึนหรือไม่ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช ้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำง
หลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์โดย
ก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงสำเหตุที่ท  ำให้เกิดปัญหำเศรษฐกิจในปัจจุบนั พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.67 ระบุว่ำ รัฐบำลไม่มี
ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ รองลงมำ ร้อยละ 29.21 ระบุว่ำ สินค้ำแพง รำยได้ต  ่ำ ร้อยละ 24.13 ระบุว่ำ เป็นผลกระทบจำก
ภำวกำรณ์เศรษฐกิจโลก ร้อยละ 22.54 ระบุว่ำ นักกำรเมืองไม่สนใจแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจอย่ำงจริงจัง  ร้อยละ 20.79 ระบุว่ำ รำคำพืชผล           
ทำงกำรเกษตรตกต ่ำ ร้อยละ 13.65 ระบุว่ำ เป็นผลกระทบจำกภัยทำงธรรมชำติ  เช่น ภยัแล้ง น ้ ำท่วม ร้อยละ 9.60 ระบุว่ำ ประชำชนไม่รู้จัก
พอเพียง ใชจ่้ำยในส่ิงท่ีไม่จ ำเป็นมำกเกินไป ร้อยละ 8.49 ระบุว่ำ ส่งออกไม่ค่อยได ้ร้อยละ 6.03 ระบุว่ำ นกัท่องเที่ยวต่ำงชำติลดลง ร้อยละ 3.73 
ระบุว่ำ ปัญหำเศรษฐกิจเกิดจำกรัฐธรรมนูญไม่ดี ร้อยละ 2.14 ระบุว่ำ เศรษฐกิจไม่ดี เป็นแค่ควำมรู้สึกของประชำชนเอง ร้อยละ 1.98 ระบุว่ำ                    
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 1.43 ระบุว่ำ เป็นกำรป่ันกระแสใหป้ระชำชนเช่ือว่ำเศรษฐกิจไม่ดี และร้อยละ 0.16 ระบุว่ำ อื่น ๆ ไดแ้ก่ ควำมขดัเเยง้ทำง
กำรเมืองภำยในประเทศ  
 ทำ้ยที่สุด เม่ือถำมถึงควำมเช่ือของประชำชนหำกแกรั้ฐธรรมนูญแลว้เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึนหรือไม่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.14 ระบุว่ำ           
ไม่เช่ือเลย เพรำะ ปัญหำเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกบักำรแกรั้ฐธรรมนูญเลย ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ แกไ้ปกไ็ม่มีประโยชน์แต่ข้ึนอยูก่บักำรบริหำรจดักำร
ของรัฐบำล และข้ึนอยู่กบัประชำชนมำกกว่ำ รองลงมำ ร้อยละ 22.38 ระบุว่ำ ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ ถำ้แกไ้ขรัฐธรรมนูญแลว้ รัฐบำลน่ำจะสนใจ  
กำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจ และเป็นกำรดึงดูดชำวต่ำงชำติมำลงทุนในประเทศมำกข้ึน ร้อยละ 22.14 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ ไม่เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกบัรัฐบำลมำกกว่ำ และเศรษฐกิจจะดีข้ึนหรือไม่อยูท่ี่ตวับุคคลกบันิสัยกำรใชจ่้ำยของคนไทยมำกกว่ำ ร้อยละ 16.43 ระบุว่ำ             
เช่ือมาก เพรำะ คิดว่ำถำ้แกรั้ฐธรรมนูญแลว้เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึน ร้อยละ 4.13 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 2.78 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.89 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.64 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.41 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.73 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.33 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.65 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.35 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.22 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.59 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.54 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.59 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.06 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.40 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.57 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.32 นบัถือศำสนำคริสต์ 
และอื่น ๆ  และร้อยละ 0.71 ไม่ระบศุำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.98 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.94 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.97 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 
และร้อยละ 1.11 ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 29.44 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.43 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.49                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.45 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.92 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 
 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 ารวจความคดิเห็น “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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ตวัอยำ่งร้อยละ 10.08 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.03 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.71 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.06 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.56 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 16.59 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.70 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 17.22 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.81 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.54 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 9.05 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.56 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.38 มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.44 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดจากอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ร้อยละ 
รัฐบำลไม่มีควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจ 46.67 
สินคำ้แพง รำยไดต้  ่ำ 29.21 
เป็นผลกระทบจำกภำวกำรณ์เศรษฐกิจโลก 24.13 
นกักำรเมืองไม่สนใจแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจอยำ่งจริงจงั 22.54 
รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต ่ำ 20.79 
เป็นผลกระทบจำกภยัทำงธรรมชำติ เช่น ภยัแลง้ น ้ำท่วม 13.65 
ประชำชนไม่รู้จกัพอเพียง ใชจ่้ำยในส่ิงท่ีไม่จ ำเป็นมำกเกินไป 9.60 
ส่งออกไม่ค่อยได ้ 8.49 
นกัท่องเที่ยวต่ำงชำติลดลง 6.03 
ปัญหำเศรษฐกิจเกิดจำกรัฐธรรมนูญไม่ดี 3.73 
เศรษฐกิจไม่ดี เป็นแค่ควำมรู้สึกของประชำชนเอง 2.14 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.98 
เป็นกำรป่ันกระแสใหป้ระชำชนเช่ือว่ำเศรษฐกิจไม่ดี 1.43 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ ควำมขดัเเยง้ทำงกำรเมืองภำยในประเทศ 0.16 

 
2. ท่านเช่ือหรือไม่ว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น 

ความเช่ือของประชาชนหากแก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีข้ึน  ร้อยละ 
เช่ือมาก เพรำะ คิดว่ำถำ้แกรั้ฐธรรมนูญแลว้เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึน 16.43 
ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ ถำ้แกไ้ขรัฐธรรมนูญแลว้ รัฐบำลน่ำจะสนใจกำรแกปั้ญหำเศรษฐกิจ และเป็นกำรดึงดูด

ชำวต่ำงชำติมำลงทุนในประเทศมำกข้ึน 
22.38 

ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ ไม่เกี่ยวกบัรัฐธรรมนูญเกี่ยวกบัรัฐบำลมำกกว่ำ และเศรษฐกิจจะดีข้ึนหรือไม่ อยูท่ี่ตวับุคคลกบั
นิสัยกำรใชจ่้ำยของคนไทยมำกกว่ำ 

22.14 

ไม่เช่ือเลย เพรำะ ปัญหำเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกบักำรแกรั้ฐธรรมนูญเลย ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ แกไ้ปกไ็ม่มีประโยชน์
แต่ข้ึนอยูก่บักำรบริหำรจดักำรของรัฐบำล และข้ึนอยูก่บัประชำชนมำกกว่ำ 

32.14 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.13 
ไม่แน่ใจ 2.78 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.89 
ปริมณฑลและภำคกลำง 323 25.64 
ภำคเหนือ 232 18.41 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 425 33.73 
ภำคใต ้ 168 13.33 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 613 48.65 
หญิง 647 51.35 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 91 7.22 
26 – 35 ปี 209 16.59 
36 – 45 ปี 284 22.54 
46 – 59 ปี 398 31.59 
60 ปี ข้ึนไป 278 22.06 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,202 95.40 
อิสลำม 45 3.57 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 4 0.32 
ไม่ระบุ 9 0.71 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 277 21.98 
สมรส 919 72.94 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 50 3.97 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,260 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 371 29.44 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 396 31.43 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 107 8.49 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 308 24.45 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.92 
ไม่ระบุ 16 1.27 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 127 10.08 
พนกังำนเอกชน 202 16.03 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 261 20.71 
เกษตรกร/ประมง 215 17.06 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 196 15.56 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 209 16.59 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.70 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 16 1.27 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 217 17.22 
ไม่เกิน 10,000 300 23.81 
10,001 – 20,000 347 27.54 
20,001 – 30,000 114 9.05 
30,001 –  40,000 70 5.56 
40,001 ข้ึนไป 93 7.38 
ไม่ระบุ 119 9.44 

รวม 1,260 100.00 
 
  

 


