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“คุณภาพชีวติของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “คุณภาพชีวติของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 19 – 20 ธนัวำคม 2561 โดยสอบถำม
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,254 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบั
คุณภำพชีวิตของคนไทยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และกำรคำดกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ ในปี 2562 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็น     
จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิ 
ตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ 
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงคุณภำพชีวิตในดำ้นต่ำงๆ ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ประชำชนส่วนใหญ่เห็นวำ่ เท่าเดมิ ไดแ้ก่ อนัดบั 1 
ร้อยละ 53.43 ระบุว่ำ ด้ำนกำรพกัผ่อนและกำรใชชี้วิตในเวลำว่ำง อนัดับ 2 ร้อยละ 52.55 ระบุว่ำ ด้ำนควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
อนัดบั 3 ร้อยละ 52.23 ระบุว่ำ ดำ้นระดบัควำมสุข อนัดบั 4 ร้อยละ 52.15 ระบุว่ำ ดำ้นควำมสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว อนัดบั 5 ร้อยละ 
50.24 ระบุวำ่ ดำ้นควำมสงบสุข ควำมปรองดอง ควำมสำมคัคีของคนในสังคมและชุมชน อนัดบั 6 ร้อยละ 48.96 ระบุวำ่ ดำ้นสุขภำพร่ำงกำย
และจิตใจโดยรวม อนัดบั 7 ร้อยละ 46.97 ระบุวำ่ ดำ้นสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น สัญญำณโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ 
ถนน กำรคมนำคม ฯลฯ อันดับ 8 ร้อยละ 46.41 ระบุว่ำ ด้ำนกำรบริกำรและกำรได้รับสวสัดิกำรของรัฐด้วยควำมเสมอภำค  เป็นธรรม               
และเท่ำเทียมกนั เช่น ระบบกำรศึกษำ ระบบประกนัสุขภำพ กำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐแก่ประชำชน อนัดบั 9 ร้อยละ 45.45 ระบุวำ่ 
ดำ้นเสรีภำพในกำรแสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง และอนัดบั 10 ร้อยละ 44.34 ระบุว่ำ ดำ้นกำรศึกษำ/กำรท ำงำน/ภำวะกำรมีงำนท ำ/     
กำรประกอบอำชีพ และคุณภำพชีวิตในดำ้นต่ำงๆ ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีประชำชนส่วนใหญ่เห็นว่ำ แย่ลง ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ร้อยละ 
59.81 ระบุวำ่ ดำ้นเศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ และอนัดบั 2 ร้อยละ 41.79 ระบุวำ่ ดำ้นปัญหำทำงกำรเมือง 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรคำดกำรณ์ของประชำชนต่อคุณภำพชีวิตในดำ้นต่ำง ๆ ในปี 2562 ท่ีประชำชนส่วนใหญ่คำดกำรณ์ให้ดีขึน้ 
ได้แก่ อนัดับ 1 ร้อยละ 61.96 ระบุว่ำ ด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น สัญญำณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน         
กำรคมนำคม ฯลฯ อนัดบั 2 ร้อยละ 61.57 ระบุวำ่ ดำ้นระดบัควำมสุข อนัดบั 3 ร้อยละ 59.41 ระบุวำ่ ดำ้นกำรบริกำรและกำรไดรั้บสวสัดิกำร 
ของรัฐด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และเท่ำเทียมกัน เช่น ระบบกำรศึกษำ ระบบประกันสุขภำพ กำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ              
แก่ประชำชน อนัดบั 4 ร้อยละ 58.13 ระบุวำ่ ดำ้นควำมสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว อนัดบั 5 ร้อยละ 57.18 ระบุวำ่ ดำ้นเศรษฐกิจภำพรวม 
ของประเทศ และดำ้นสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจโดยรวม ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 6 ร้อยละ 56.46 ระบุว่ำ ดำ้นกำรพกัผ่อนและกำรใชชี้วิต     
ในเวลำว่ำง อนัดบั 7 ร้อยละ 54.15 ระบุว่ำ ดำ้นกำรศึกษำ/กำรท ำงำน/ภำวะกำรมีงำนท ำ/กำรประกอบอำชีพ อนัดบั 8 ร้อยละ 53.11 ระบุว่ำ     
ดำ้นปัญหำทำงกำรเมือง อนัดบั 9 ร้อยละ 51.59 ระบุวำ่ ดำ้นควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อนัดบั 10 ร้อยละ 51.28 ระบุวำ่ ดำ้นเสรีภำพ 
ในกำรแสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  และอนัดบั 11 ร้อยละ 48.57 ระบุว่ำ ดำ้นควำมสงบสุข ควำมปรองดอง ควำมสำมคัคีของคนใน
สงัคมและชุมชน 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.25 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.16 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.62 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.93 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.04 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 53.75 เป็นเพศชำย และร้อยละ 46.25 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 5.66 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 17.23 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 
21.37 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.21 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.57 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 93.86 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.23 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.63 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.28 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 17.22 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 77.99 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.35 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 34.69 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.50 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.86 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.44 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.99 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุกำรศึกษำ  
 
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 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” 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 9.57 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.24 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 

21.13 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.75 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 18.10 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.38 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.00 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 14.20 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 30.54 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.80 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 10.53 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.42 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.54 มีรำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 7.97 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. คุณภาพชีวติของท่านในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้ในปี 2561 เม่ือเทยีบกบัปี 2560 เป็นอย่างไร 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวติในด้านต่าง ๆ  
ในปี 2561 เม่ือเทยีบกบัปี 2560  

ร้อยละ  

ดขีึน้ เท่าเดมิ แย่ลง ไม่ระบุ/ 
ไม่แน่ใจ 

รวม 

1.1 กำรพกัผอ่นและกำรใชชี้วติในเวลำวำ่ง 25.52 53.43 21.05 - 100.00 
1.2 ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 21.05 52.55 26.24 0.16 100.00 
1.3 ระดบัควำมสุข 30.31 52.23 17.46 - 100.00 
1.4 ควำมสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว 33.58 52.15 14.27 - 100.00 
1.5 ควำมสงบสุข ควำมปรองดอง ควำมสำมคัคีของคนในสงัคมและชุมชน 23.76 50.24 25.84 0.16 100.00 
1.6 สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจโดยรวม 25.28 48.96 25.68 0.08 100.00 
1.7 สำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น สญัญำณโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต 

น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน กำรคมนำคม ฯลฯ 
37.40 46.97 15.39 0.24 100.00 

1.8 กำรบริกำรและกำรไดรั้บสวสัดิกำรของรัฐดว้ยควำมเสมอภำค  
เป็นธรรม และเท่ำเทียมกนั เช่น ระบบกำรศึกษำ ระบบประกนัสุขภำพ 
กำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนภำครัฐแก่ประชำชน 

36.28 46.41 16.75 0.56 100.00 

1.9 เสรีภำพในกำรแสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 17.55 45.45 33.65 3.35 100.00 
1.10 กำรศึกษำ/กำรท ำงำน/ภำวะกำรมีงำนท ำ/กำรประกอบอำชีพ 15.31 44.34 39.55 0.80 100.00 
1.11 ปัญหำทำงกำรเมือง 16.59 37.64 41.79 3.98 100.00 
1.12 เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ 12.04 27.99 59.81 0.16 100.00 

 

2. ในปี 2562 ท่านคาดการณ์ว่าคุณภาพชีวติของท่านในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะเป็นอย่างไร 

การคาดการณ์ของประชาชนต่อคุณภาพชีวติในด้านต่าง ๆ  
 ในปี 2562 

ร้อยละ 
รวม ดขีึน้ เท่าเดมิ แย่ลง ไม่ระบุ/

ไม่แน่ใจ 
2.1 สำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น สญัญำณโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต 

น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน กำรคมนำคม ฯลฯ 
61.96 32.46 3.59 1.99 100.00 

2.2 ระดบัควำมสุข 61.57 33.73 3.03 1.67 100.00 
2.3 กำรบริกำรและกำรไดรั้บสวสัดิกำรของรัฐดว้ยควำมเสมอภำค  

เป็นธรรม และเท่ำเทียมกนั เช่น ระบบกำรศึกษำ ระบบประกนัสุขภำพ 
กำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนภำครัฐแก่ประชำชน 

59.41 32.78 4.70 3.11 100.00 

2.4 ควำมสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว 58.13 37.08 3.83 0.96 100.00 
2.5 เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ 57.18 24.96 11.40 6.46 100.00 
2.6 สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจโดยรวม 57.18 36.04 5.42 1.36 100.00 
2.7 กำรพกัผอ่นและกำรใชชี้วติในเวลำวำ่ง 56.46 37.64 4.62 1.28 100.00 
2.8 กำรศึกษำ/กำรท ำงำน/ภำวะกำรมีงำนท ำ/กำรประกอบอำชีพ 54.15 33.01 9.01 3.83 100.00 
2.9 ปัญหำทำงกำรเมือง 53.11 27.19 13.64 6.06 100.00 
2.10 ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 51.59 39.71 7.26 1.44 100.00 
2.11 เสรีภำพในกำรแสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 51.28 34.05 8.53 6.14 100.00 
2.12 ควำมสงบสุข ควำมปรองดอง ควำมสำมคัคีของคนในสงัคมและชุมชน 48.57 40.51 9.09 1.83 100.00 

 



3 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  116 9.25 
ปริมณฑลและภำคกลำง  328 26.16 
ภำคเหนือ 221 17.62 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 413 32.93 
ภำคใต ้ 176 14.04 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              674 53.75 
หญิง 580 46.25 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 - 25 ปี 71 5.66 
26 - 35 ปี 216 17.23 
36 - 45 ปี 268 21.37 
46 - 59 ปี 429 34.21 
60 ปีข้ึนไป 258 20.57 
ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,177 93.86 
อิสลำม 53 4.23 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 8 0.63 
ไม่ระบุ 16 1.28 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 216 17.22 
สมรส 978 77.99 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

42 3.35 
ไม่ระบุ 18 1.44 

รวม 1,254 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 435 34.69 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 370 29.50 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 86 6.86 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 294 23.44 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 50 3.99 
ไม่ระบุ 19 1.52 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 120 9.57 
พนกังำนเอกชน 166 13.24 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 265 21.13 
เกษตรกร/ประมง 210 16.75 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 227 18.10 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 218 17.38 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 25 2.00 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 22 1.75 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 178 14.20 
ไม่เกิน 10,000 383 30.54 
10,001 – 20,000 311 24.80 
20,001 – 30,000 132 10.53 
30,001 –  40,000 68 5.42 
40,001 ข้ึนไป 82 6.54 
ไม่ระบุ 100 7.97 

รวม 1,254 100.00 
 
  

 


