
1 
 

 

             
 
 
 
 
 

“ความเช่ือเร่ืองร่างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ความเช่ือเร่ืองร่างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 20 – 21 มิถุนำยน 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป      
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมเช่ือเร่ืองร่ำงทรง ของคนไทย    
ในยคุ 4.0 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธี
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเช่ือในเร่ืองร่ำงทรง พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.64 ระบุวำ่ ไม่เช่ือ เพรำะ ศำสนำไม่ไดส้อน
ให้เช่ือเร่ืองร่ำงทรง เป็นกำรจินตนำกำร งมงำย หลอกลวง ไร้สำระ และไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ รองลงมำ ร้อยละ 23.60 ระบุว่ำ เช่ือ เพรำะ          
เป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น และจะไดร้ะวงัตวั ไม่ประมำท และร้อยละ 1.76 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกระแสเรียกร้องให้มีกำรจดัระเบียบร่ำงทรง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.88 ระบุว่ำ     
เห็นด้วย เพรำะ จะไดเ้ป็นระเบียบ เป็นท่ียอมรับและถูกกฎหมำย รองลงมำ ร้อยละ 36.56 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไร้สำระ ไม่มีประโยชน์  
และไม่เป็นท่ียอมรับ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สนบัสนุนร่ำงทรง และร้อยละ 2.56 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรออกกฎหมำยเอำผิดกบัร่ำงทรงท่ีเรียกรับเงิน พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.12 
ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ ลดกำรหลอกลวงและควำมเช่ืองมงำยท่ีไม่มีอยู่จริง ให้ควำมเป็นธรรมแก่ผูท่ี้ถูกหลอกลวง รองลงมำ ร้อยละ 21.52     
ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่จ ำเป็นตอ้งออกกฎหมำยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล ไม่สำมำรถห้ำมได ้      
และร้อยละ 1.36 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงแนวทำงแกปั้ญหำในกำรจัดระเบียบร่ำงทรง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.08 ระบุว่ำ ปลูกฝังให้
ประชำชนมีวิจำรณญำณ เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉำชีพ รองลงมำ ร้อยละ 33.04 ระบุวำ่ ออกกฎหมำยขอ้บงัคบัในกำรควบคุมร่ำงทรง        
มีบทลงโทษแก่ผูท่ี้กระท ำผิด ร้อยละ 25.28 ระบุว่ำ ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำควบคุมตรวจสอบ พิสูจน์ ร้อยละ 17.52 ระบุว่ำ มีกำร            
ข้ึนทะเบียนร่ำงทรงอยำ่งถูกกฎหมำย ร้อยละ 3.28 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีแนวทำงแกปั้ญหำในกำรจดัระเบียบร่ำงทรง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ    
ไม่อยำกใหมี้ร่ำงทรงเลย เพรำะถือวำ่เป็นกำรหลอกลวงประชำชน และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 10.00 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 19.28 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 31.12 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.24 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 49.92 เป็นเพศชำย ร้อยละ 50.00 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 7.12 มีอำย ุ18 – 25 ปี 
ร้อยละ 14.64 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.72 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.92 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.76 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.84 
ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 92.64 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 1.84 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.96 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบั
ถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 22.24 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.60 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.52 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.64 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 27.92 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.28 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
7.28 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.08 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.32 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 5.12 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 11.36 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.64 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
19.52 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.04 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.12 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.60 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.20 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 5.44 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 15.68 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท   
ร้อยละ 24.08 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.12 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.64 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.80 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ท่านมคีวามเช่ือในเร่ืองร่างทรงหรือไม่ 
ความเช่ือในเร่ืองร่างทรง ร้อยละ 

ไม่เช่ือ เพรำะ ศำสนำไม่ไดส้อนใหเ้ช่ือเร่ืองร่ำงทรง เป็นกำรจินตนำกำร งมงำย หลอกลวง ไร้สำระ  
และไม่สำมำรถพิสูจน์ได ้ 

74.64 

เช่ือ เพรำะ เป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น และจะไดร้ะวงัตวั ไม่ประมำท 23.60 
ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 1.76 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบักระแสเรียกร้องให้มกีารจดัระเบียบร่างทรง 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อกระแสเรียกร้องให้มกีารจดัระเบียบร่างทรง ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ จะไดเ้ป็นระเบียบ เป็นท่ียอมรับและถูกกฎหมำย  60.88 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไร้สำระ ไม่มีประโยชน์ และไม่เป็นท่ียอมรับ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สนบัสนุนร่ำงทรง 36.56 
ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 2.56 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการออกกฎหมายเอาผดิกบัร่างทรงทีเ่รียกรับเงนิ 
ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการออกกฎหมายเอาผดิกบัร่างทรงทีเ่รียกรับเงนิ  ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ ลดกำรหลอกลวงและควำมเช่ืองมงำยท่ีไม่มีอยูจ่ริง ใหค้วำมเป็นธรรมแก่ผูท่ี้ถูกหลอกลวง  77.12 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่จ ำเป็นตอ้งออกกฎหมำยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล  

ไม่สำมำรถหำ้มได ้ 
21.52 

ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 1.36 
รวม 100.00 

 
4. ท่านอยากเสนอแนวทางแก้ปัญหาในการจดัระเบียบร่างทรง อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แนวทางแก้ปัญหาในการจดัระเบยีบร่างทรง ร้อยละ 
ปลูกฝังใหป้ระชำชนมีวจิำรณญำณ เพ่ือไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ของมิจฉำชีพ 60.08 
ออกกฎหมำยขอ้บงัคบัในกำรควบคุมร่ำงทรง มีบทลงโทษแก่ผูท่ี้กระท ำผิด 33.04 
ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำควบคุมตรวจสอบ พิสูจน์ 25.28 
มีกำรข้ึนทะเบียนร่ำงทรงอยำ่งถูกกฎหมำย 17.52 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีแนวทำงแกปั้ญหำในกำรจดัระเบียบร่ำงทรง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่อยำกใหมี้ร่ำงทรงเลย  

เพรำะถือวำ่เป็นกำรหลอกลวงประชำชน  
3.28 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.76 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  125 10.00 
ปริมณฑลและภำคกลำง  317 25.36 
ภำคเหนือ 241 19.28 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 389 31.12 
ภำคใต ้ 178 14.24 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 624 49.92 
หญิง 625 50.00 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 89 7.12 
26 – 35 ปี  183 14.64 
36 – 45  ปี 284 22.72 
46 – 59  ปี 424 33.92 
60 ปีข้ึนไป 247 19.76 
ไม่ระบุ 23 1.84 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,158 92.64 
อิสลำม 23 1.84 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 57 4.56 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 278 22.24 
สมรส 870 69.60 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

44 3.52 
ไม่ระบุ 58 4.64 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 349 27.92 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 366 29.28 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 91 7.28 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 301 24.08 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 79 6.32 
ไม่ระบุ 64 5.12 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 142 11.36 
พนกังำนเอกชน 158 12.64 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 244 19.52 
เกษตรกร/ประมง 188 15.04 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 15.12 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 220 17.60 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 40 3.20 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 68 5.44 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 196 15.68 
ไม่เกิน 10,000 282 22.56 
10,001 – 20,000 301 24.08 
20,001 – 30,000 139 11.12 
30,001 –  40,000 89 7.12 
40,001 ข้ึนไป 83 6.64 
ไม่ระบุ 160 12.80 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


