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“ประชาชนคดิอย่างไรต่อเศรษฐกจิไทย ในปี 2561” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกจิไทย ในปี 2561” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 26 – 27 พฤศจิกำยน 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีผ่ำนมำและนโยบำยกระตุน้
เศรษฐกิจไทย กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำง ด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล”       
ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย    
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์  ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงภำพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.92 ระบุว่ำ ภำพรวม
เศรษฐกิจแย่ลง รองลงมำ ร้อยละ 27.12 ระบุวำ่ ภำพรวมเศรษฐกิจเท่าเดมิ และร้อยละ 10.96 ระบุวำ่ ภำพรวมเศรษฐกิจดขีึน้  

ดำ้นนโยบำยกำรกระตุน้เศรษฐกิจท่ีประชำชนอยำกเห็นจำกพรรคกำรเมืองในกำรเลือกตั้งท่ีจะถึงน้ี พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
57.60 ระบุวำ่ นโยบำยเก่ียวกบัรับซ้ืออุดหนุนพืชผลทำงเกษตร และพฒันำสินคำ้ทำงกำรเกษตร รองลงมำ ร้อยละ 23.12 ระบุวำ่ นโยบำยเก่ียวกบั
กำรเพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ ร้อยละ 22.00 ระบุวำ่ นโยบำยเก่ียวกบักำรจำ้งงำน เพ่ิมอำชีพ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน และแรงงำนนอกระบบ ร้อยละ 21.44 
ระบุวำ่ นโยบำยเก่ียวกบักำรควบคุมรำคำสินคำ้ กำรผูกขำดทำงกำรคำ้ กำรคำ้ขำยอยำ่งเสรี ร้อยละ 14.00 ระบุวำ่ นโยบำยเก่ียวกบัลดอตัรำภำษี 
ร้อยละ 10.96 ระบุว่ำ นโยบำยเก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว และนโยบำยเก่ียวกับกำรมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผูมี้รำยได้น้อยเพ่ิมข้ึน           
ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 6.80 ระบุวำ่ นโยบำยเก่ียวกบักำรสนบัสนุนธุรกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SME) และธุรกิจ Startup ร้อยละ 5.76 
ระบุวำ่ นโยบำยเก่ียวกบักำรส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรเพ่ิมกำรส่งออกของประเทศ ร้อยละ 4.24 ระบุวำ่ นโยบำยเก่ียวกบักำรกระจำยอ ำนำจ
ควำมเจริญไปตำมหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภำค ร้อยละ 3.28 ระบุว่ำ นโยบำยเก่ียวกับกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ของประเทศ          
เช่น กำรคมนำคม ถนน รถไฟ และร้อยละ 0.32 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ นโยบำยเก่ียวกับกำรลดค่ำครองชีพ (เช่น ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพกั ค่ำน ้ ำ ค่ำไฟ                
ค่ำเดินทำง) และนโยบำยเก่ียวกบักำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
 ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนว่ำหลงัจำกมีกำรเลือกตั้ง ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึนหรือไม่ พบวำ่ ประชำชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.16 ระบุวำ่ เศรษฐกจิไทยจะดขีึน้ เพรำะ มีควำมมัน่ใจต่อรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง  รัฐบำลชุดใหม่น่ำจะมีแนวทำงในกำร
บริหำรและพฒันำประเทศไดดี้กว่ำ  และต่ำงชำติจะเขำ้มำลงทุนมำกข้ึน  รองลงมำ ร้อยละ 31.60 ระบุว่ำ เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม เพรำะ 
ปัญหำเศรษฐกิจเป็นปัญหำท่ีแกย้ำก  ตอ้งใชเ้วลำในกำรแกไ้ขปัญหำ  ตอ้งอำศยัปัจจยัหลำย ๆ อยำ่งร่วมดว้ย  และไม่วำ่จะเป็นรัฐบำลชุดไหนก็
เหมือนเดิม  ร้อยละ 4.56 ระบุวำ่ เศรษฐกจิไทยจะแย่ลง เพรำะ เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก  และไม่มีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ  
ส่วนร้อยละ 3.68 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.72 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.36 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.48 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.20 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.24 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตัวอย่ำงร้อยละ 53.20 เป็นเพศชำย และร้อยละ 46.80 เป็นเพศหญิง ตัวอย่ำงร้อยละ 5.36 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.60 มีอำยุ 26 – 35 ปี           
ร้อยละ 24.64 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.92 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 22.16 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำงร้อยละ 
95.20 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.80 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.88 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 
1.12 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 18.24 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 76.64 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.08 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 
1.04  ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำงร้อยละ 32.16 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 28.16 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือ
เทียบเท่ำ ร้อยละ 8.40 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.60 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.92 จบกำรศึกษำสูง
กวำ่ ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.88 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.84 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
20.32 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.44 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.76 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.68 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.32 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุอำชีพ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 2 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” 
 

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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ตวัอย่ำงร้อยละ 14.40 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 28.32 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท   ร้อยละ 24.48 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน    

10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.28 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.04 มีรำยไดเ้ฉล่ีย     ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
7.52 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 6.96 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าภาพรวมเศรษฐกจิไทยในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา เป็นอย่างไร 

 
2. ในฐานะประชาชน ท่านอยากเห็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกจิ เร่ืองใดจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี ้(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกจิทีป่ระชาชนอยากเห็นจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี ้ ร้อยละ 
นโยบำยเก่ียวกบัรับซ้ืออุดหนุนพืชผลทำงเกษตร และพฒันำสินคำ้ทำงกำรเกษตร 57.60 
นโยบำยเก่ียวกบักำรเพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ 23.12 
นโยบำยเก่ียวกบักำรจำ้งงำน เพ่ิมอำชีพ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน และแรงงำนนอกระบบ 22.00 
นโยบำยเก่ียวกบักำรควบคุมรำคำสินคำ้ กำรผกูขำดทำงกำรคำ้ กำรคำ้ขำยอยำ่งเสรี 21.44 
นโยบำยเก่ียวกบัลดอตัรำภำษี 14.00 
นโยบำยเก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว และนโยบำยเก่ียวกบักำรมอบเงินช่วยเหลือใหแ้ก่ผูมี้รำยไดน้อ้ยเพ่ิมข้ึน 10.96 
นโยบำยเก่ียวกบักำรสนบัสนุนธุรกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SME) และธุรกิจ Startup 6.80 
นโยบำยเก่ียวกบักำรส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรเพ่ิมกำรส่งออกของประเทศ 5.76 
นโยบำยเก่ียวกบักำรกระจำยอ ำนำจควำมเจริญไปตำมหวัเมืองใหญ่ในแต่ละภำค 4.24 
นโยบำยเก่ียวกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ของประเทศ เช่น กำรคมนำคม ถนน รถไฟ 3.28 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นโยบำยเก่ียวกบักำรลดค่ำครองชีพ (เช่น ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพกั ค่ำน ้ ำ ค่ำไฟ และค่ำเดินทำง)  

และนโยบำยเก่ียวกบักำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
0.32 

 
3. ท่านคดิว่าหลงัจากมกีารเลือกตั้ง ในปี 2562 เศรษฐกจิไทยจะดขีึน้หรือไม่ 

หลงัจากมกีารเลือกตั้ง ในปี 2562 เศรษฐกจิไทยจะดขีึน้หรือไม่ ร้อยละ 
เศรษฐกจิไทยจะดขีึน้  

เพรำะ- มีควำมมัน่ใจต่อรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง (80 คน) 
         - รัฐบำลชุดใหม่น่ำจะมีแนวทำงในกำรบริหำรและพฒันำประเทศไดดี้กวำ่ (50 คน) 
         - ต่ำงชำติจะเขำ้มำลงทุนมำกข้ึน (20 คน) 

60.16 

เศรษฐกจิไทยจะเหมือนเดมิ  
เพรำะ- ปัญหำเศรษฐกิจเป็นปัญหำท่ีแกย้ำก (30 คน) 
         - ตอ้งใชเ้วลำในกำรแกไ้ขปัญหำ (28 คน) 
         - ตอ้งอำศยัปัจจยัหลำย ๆ อยำ่งร่วมดว้ย (22 คน) 
         - ไม่วำ่จะเป็นรัฐบำลชุดไหนก็เหมือนเดิม (20 คน) 

31.60 

เศรษฐกจิไทยจะแย่ลง  
เพรำะ- เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก (25 คน) 
        - ไม่มีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ (10 คน) 

4.56 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.68 
รวม 100.00 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเลบ็ ( ) คือจ านวนผู้ให้ความคดิเห็นดังกล่าวจากค าถามปลายเปิด 

 
 
 

 

 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา   ร้อยละ 
ภำพรวมเศรษฐกิจแย่ลง  61.92 
ภำพรวมเศรษฐกิจเท่าเดมิ  27.12 
ภำพรวมเศรษฐกิจดขีึน้  10.96 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  109 8.72 
ปริมณฑลและภำคกลำง  317 25.36 
ภำคเหนือ 231 18.48 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 415 33.20 
ภำคใต ้ 178 14.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              665 53.20 
หญิง 585 46.80 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 67 5.36 
26 – 35 ปี  170 13.60 
36 – 45  ปี 308 24.64 
46 – 59  ปี 424 33.92 
60 ปีข้ึนไป 277 22.16 
ไม่ระบุ 4 0.32 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,190 95.20 
อิสลำม 35 2.80 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.88 
ไม่ระบุ 14 1.12 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 228 18.24 
สมรส 958 76.64 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

51 4.08 
ไม่ระบุ 13 1.04 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 402 32.16 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 352 28.16 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 105 8.40 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 295 23.60 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 74 5.92 
ไม่ระบุ 22 1.76 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 136 10.88 
พนกังำนเอกชน 173 13.84 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 254 20.32 
เกษตรกร/ประมง 218 17.44 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 197 15.76 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 221 17.68 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.32 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 21 1.68 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 180 14.40 
ไม่เกิน 10,000 354 28.32 
10,001 – 20,000 306 24.48 
20,001 – 30,000 141 11.28 
30,001 –  40,000 88 7.04 
40,001 ข้ึนไป 94 7.52 
ไม่ระบุ 87 6.96 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


