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“ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกต้ัง 2562” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 21 – 23 กุมภำพนัธ์ 2562 จำกประชำชนที่มีอำย ุ
18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,005 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกบัปำกทอ้งคนไทยและเศรษฐกิจประเทศ
หลงักำรเลือกตั้ ง 2562 กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช ้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ      
“นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 65.84 ระบุว่ำ เศรษฐกิจไทยแย่ลง 
รองลงมำ ร้อยละ 27.13 ระบุว่ำ เศรษฐกิจไทยเหมือนเดิม และร้อยละ 7.03 ระบุว่ำ เศรษฐกิจไทยดีขึ้น  

ดำ้นควำมคิดเห็นต่อเศรษฐกิจไทย หลงักำรเลือกตั้ง 2562 และไดรั้ฐบำลใหม่ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.64 ระบุว่ำ เศรษฐกิจไทย
จะดีขึ้น รองลงมำ ร้อยละ 32.27 ระบุว่ำ เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม และร้อยละ 4.09 ระบุว่ำ เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง  

ส ำหรับพรรคกำรเมืองทีจ่ะช่วยแกปั้ญหำเศรษฐกิจ ปำกทอ้งใหป้ระชำชนได ้(10 อนัดบัแรก) พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 
45.73 ระบุว่ำ ไม่มีพรรคใดเลย รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 21.55 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 10.12 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ 
อนัดับ 4 ร้อยละ 8.28 ระบุว่ำเป็น พรรคอนำคตใหม่ อนัดบั 5 ร้อยละ 7.43 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย์ อันดบั 6 ร้อยละ 1.59 ระบุว่ำเป็น          
พรรคเพื่อชำติ อนัดบั 7 ร้อยละ 1.25 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 1.10 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 9 ร้อยละ 0.95       
ไม่ระบ ุและอนัดบั 10 ร้อยละ 0.70 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยรักษำชำติ               

เม่ือถำมถึงปัญหำเศรษฐกิจ ปำกทอ้งของประชำชนในปัจจุบนั พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.55 ระบุว่ำ มีปัญหำเศรษฐกิจ ปำกทอ้ง 
ขณะที่ ร้อยละ 40.45 ระบุว่ำ ไม่มีปัญหำเศรษฐกิจ ปำกทอ้ง โดยในจ ำนวนของผูท้ี่ระบุว่ำ มีปัญหำเศรษฐกิจ ปำกทอ้ง ไดใ้ห้สำเหตุที่ท  ำใหมี้ปัญหำ 
พบว่ำ ร้อยละ 58.12 ระบุว่ำ มีรำยไดไ้ม่แน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 36.52 ระบุว่ำ เงินเดือน/ค่ำจ้ำงน้อย ร้อยละ 10.80 ระบุว่ำ ครอบครัวใหญ่   
ตอ้งเลี้ ยงดูหลำยคน ร้อยละ 4.86 ระบุว่ำ ตกงำน/ไม่มีงำนท ำ/หำงำนท ำยำก ร้อยละ 2.85 ระบุว่ำ ใชเ้งินฟุ่ มเฟือย เกินตวั ร้อยละ 2.51 ระบุว่ำ 
ไม่ไดท้  ำงำน เช่น มีปัญหำสุขภำพ ลำออกจำกงำน เป็นตน้ ร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ใชเ้งินไปกบัอบำยมุขต่ำง ๆ เช่น สุรำ หวย กำรพนัน เป็นตน้  
และร้อยละ 11.14 ระบุว่ำ อื่น ๆ ไดแ้ก่ ค่ำครองชีพเพิ่มสูงข้ึน ท ำใหสิ้นคำ้รำคำแพงข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เกิดจำกรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร
ตกต ่ำ 

ทำ้ยที่สุดเม่ือถำมถึงวิธีกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจ ปำกทอ้งของประชำชน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.23 ระบุว่ำ ลดค่ำใชจ่้ำย   
ที่ไม่จ ำเป็น รองลงมำ ร้อยละ 26.72 ระบุว่ำ ท  ำอำชีพเสริมที่ถูกกฎหมำย ร้อยละ 16.16 ระบุว่ำ ออมเงิน ร้อยละ 10.22 ระบุว่ำ ไม่ได้มีแผน         
จะท ำอะไรในตอนน้ี ร้อยละ 8.63 ระบุว่ำ กู ้ยืมเงินจำกคนใกล้ชิด/สถำบันกำรเงิน/นอกระบบ ร้อยละ 4.27 ระบุว่ำ มองหำงำนใหม่ที่ดีกว่ำ      
และร้อยละ 3.27 ระบุว่ำ น ำทรัพยสิ์นไปจ ำนอง/จ ำน ำ/ขำย  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.03 มีภูมิล  ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.03 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.35 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.97 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.62 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอย่ำงร้อยละ 52.47 เป็นเพศชำย และร้อยละ 47.53 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 5.64 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.36 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 
21.34 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.66 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 21.20 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 93.67 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.04 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.84 นบัถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.45 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 19.75 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 74.86 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.74 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.65 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 33.92 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 28.78 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.78 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.79 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.69 
จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.04 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 กุมภาพันธ์ 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 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ตวัอยำ่งร้อยละ 10.12 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ  13.52 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 

24.24 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.76 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.91 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.91 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.35 เป็นนกัเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.05 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ที่ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.14 ไม่ระบุอำชีพ 

ตัวอย่ำงร้อยละ 13.77 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 28.83 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.08 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน          
10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 11.07 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.99 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
6.23 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.03 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ในปัจจุบันน้ี ท่านคดิว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร 

 
2. หลังการเลือกต้ัง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ ท่านคดิว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหรือไม่ 

 
3. ท่านคดิว่า พรรคการเมืองใดที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องให้ท่านได้ 

พรรคการเมืองที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องให้ประชาชนได้ ร้อยละ 
ไม่มพีรรคใดเลย 45.73 
พรรคเพื่อไทย 21.55 
พรรคพลงัประชำรัฐ 10.12 
พรรคอนำคตใหม่ 8.28 
พรรคประชำธิปัตย  ์ 7.43 
พรรคเพื่อชำติ 1.59 
พรรคเสรีรวมไทย 1.25 
พรรคภูมิใจไทย 1.10 
พรรคไทยรักษำชำติ 0.70 
พรรคชำติไทยพฒันำ 0.35 
พลงัประชำชำติไทย 0.30 
พรรคพลงัชำติไทย 0.25 
พรรคชำติพฒันำ 0.10 
พรรคไทยศรีวิไลย ์ 0.10 
พรรคประชำชำติ 0.10 
พรรคพลงัทอ้งถิ่นไท 0.05 
ไม่แน่ใจ 0.05 
ไม่ระบุ 0.95 

รวม 100.00 
 
 
 
 

ความคดิเห็นต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ร้อยละ 
ก.พ. 62 ธ.ค. 61 

เศรษฐกิจไทยแย่ลง 65.84 61.92 
เศรษฐกิจไทยเหมือนเดิม 27.13 27.12 
เศรษฐกิจไทยดีขึ้น 7.03 10.96 

รวม 100.00 100.00 

ความคดิเห็นต่อเศรษฐกิจไทย หลังการเลือกต้ัง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ 
ร้อยละ 

ก.พ. 62 ธ.ค. 61 
เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น 63.64 60.16 
เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม 32.27 31.60 
เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง 4.09 4.56 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ - 3.68 

รวม 100.00 100.00 
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4. ปัจจุบันตัวท่านมีปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องหรือไม่ 

 
5. ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของตัวท่านเองอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนในปัจจุบัน   ร้อยละ 
มีปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง 59.55 
สาเหตุที่ท าให้ท่านมีปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
- มรีายได้ไม่แน่นอน 58.12 
- เงินเดือน/ค่าจ้างน้อย 36.52 
- ครอบครัวใหญ่ ต้องเลีย้งดหูลายคน 10.80 
- ตกงาน/ไม่มงีานท า/หางานท ายาก 4.86 
- ใช้เงินฟุ่ มเฟือย เกินตวั 2.85 
- ไม่ได้ท างาน เช่น มปัีญหาสุขภาพ ลาออกจากงาน เป็นต้น 2.51 
- ใช้เงินไปกับอบายมขุต่าง ๆ เช่น สุรา หวย การพนัน เป็นต้น 0.08 
- อ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึน้ ท าให้สินค้าราคาแพงขึน้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เกิดจากราคาพืชผล 

ทางการเกษตรตกต า่  
11.14 

ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง 40.45 
รวม 100.00 

วิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน   ร้อยละ 
ลดค่ำใชจ่้ำยที่ไม่จ ำเป็น 63.23 
ท ำอำชีพเสริมที่ถูกกฎหมำย 26.72 
ออมเงิน 16.16 
ไม่ไดมี้แผนจะท ำอะไรในตอนน้ี 10.22 
กูย้มืเงินจำกคนใกลชิ้ด/สถำบนักำรเงิน/นอกระบบ  8.63 
มองหำงำนใหม่ที่ดีกว่ำ 4.27 
น ำทรัพยสิ์นไปจ ำนอง/จ ำน ำ/ขำย 3.27 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  181 9.03 
ปริมณฑลและภำคกลำง  522 26.03 
ภำคเหนือ 368 18.35 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 661 32.97 
ภำคใต ้ 273 13.62 

รวม 2,005 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              1,052 52.47 
หญิง 953 47.53 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 2,005 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 113 5.64 
26 – 35 ปี  308 15.36 
36 – 45  ปี 428 21.34 
46 – 59  ปี 715 35.66 
60 ปีข้ึนไป 425 21.20 
ไม่ระบุ 16 0.80 

รวม 2,005 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,878 93.67 
อิสลำม 81 4.04 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 0.84 
ไม่ระบุ 29 1.45 

รวม 2,005 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 396 19.75 
สมรส 1,501 74.86 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

75 3.74 
ไม่ระบุ 33 1.65 

รวม 2,005 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 680 33.92 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 577 28.78 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 156 7.78 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 477 23.79 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 74 3.69 
ไม่ระบุ 41 2.04 

รวม 2,005 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 203 10.12 
พนกังำนเอกชน 271 13.52 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 486 24.24 
เกษตรกร/ประมง 336 16.76 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 299 14.91 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 319 15.91 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 47 2.35 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 1 0.05 
ไม่ระบุ 43 2.14 

รวม 2,005 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 276 13.77 
ไม่เกิน 10,000 578 28.83 
10,001 – 20,000 543 27.08 
20,001 – 30,000 222 11.07 
30,001 –  40,000 100 4.99 
40,001 ข้ึนไป 125 6.23 
ไม่ระบุ 161 8.03 

รวม 2,005 100.00 
 
  

 


