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“ไทยนิยม ยัง่ยืน VS ประชานิยม” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ไทยนิยม ยั่งยืน VS ประชานิยม” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 28 – 29 มีนำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัโครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยืน และ ประชำนิยม กำรส ำรวจ
อำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็น จำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)   
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรับรู้หรือได้ยินขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัโครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยืน ท่ีรัฐบำลก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.04 ระบุวำ่ ไม่เคยไดย้นิ/ไม่รู้จกั รองลงมำร้อยละ 32.24 ระบุวำ่ รู้จกั โครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยืน และร้อยละ 26.72 
ระบุวำ่ เคยไดย้นิช่ือโครงกำร แต่ไม่รู้วำ่ท ำเก่ียวกบัอะไร 

ดำ้นควำมคำดหวงัของประชำชนต่อส่ิงท่ีจะไดรั้บจำกโครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยืน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.08 ระบุว่ำ      
เป็นกำรแก้ปัญหำและพฒันำควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้ งเศรษฐกิจ สังคมและควำมมัน่คงอย่ำงย ัง่ยืน รองลงมำ ร้อยละ 33.44 ระบุว่ำ             
ไม่คำดหวงัอะไรกบัโครงกำรน้ี ร้อยละ 11.44 ระบุวำ่ กำรจดัสรรงบประมำณลงไปในแต่ละพ้ืนท่ีอยำ่งเท่ำเทียมตำมควำมตอ้งกำรของประชำชน 
ร้อยละ 9.20 ระบุว่ำ ประชำชนตระหนักถึงบทบำทหน้ำท่ีในกำรมีส่วนร่วมพฒันำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย               
ร้อยละ 6.40 ระบุวำ่ ลดปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำในประเทศ และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัโครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยืน จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อน ลดควำมเหล่ือมล ้ ำ               
และยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชนให้พน้จำกปัญหำควำมยำกจนไดห้รือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.16 ระบุวำ่ สามารถ
แก้ไขได้ เพรำะ เช่ือมัน่ในกำรท ำงำนของรัฐบำลวำ่จะพฒันำควำมเป็นอยูข่องประชำชนใหดี้ข้ึน และจะน ำงบประมำณไปแกไ้ขปัญหำของแต่ละ
ชุมชนให้พน้จำกควำมยำกจนได ้รองลงมำ ร้อยละ 42.16 ระบุวำ่ ไม่สามารถแก้ไขได้ เพรำะ เป็นกำรแกปั้ญหำท่ีปลำยเหตุ ไม่ตรงจุด แกไ้ด้
เฉพำะคนกลุ่มนอ้ย ไม่สำมำรถแกไ้ขในระยะยำวได ้อีกทั้งงบประมำณท่ีไดไ้ม่ถึงประชำชน มีกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยท่ีผ่ำนมำยงัไม่สำมำรถ
ท ำไดจ้ริง ไม่เห็นเป็นรูปธรรม และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือถำมถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่ง “โครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยืน” กบั “นโยบำยประชำนิยม” พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.96    
ระบุวำ่ ไม่แตกต่าง เพรำะ เป็นโครงกำรท่ีมีลกัษณะและวธีิกำรแกไ้ขปัญหำคลำ้ยคลึงกนั คือท ำเพ่ือช่วยเหลือประชำชนโดยเปล่ียนจำกนโยบำย
เป็นโครงกำรเท่ำนั้น ทั้งยงัเป็นกำรช่วยเหลือประชำชนแบบเฉพำะหนำ้ทั้ง 2 โครงกำร และไม่สำมำรถช่วยเหลือในระยะยำวไดจ้ริง รองลงมำ 
ร้อยละ 43.44 ระบุวำ่ แตกต่าง เพรำะ กำรบริหำรงำนและรำยละเอียดของโครงกำรแตกต่ำงกนั โดยนโยบำยประชำนิยมเป็นกำรให้ควำมหวงักบั
ประชำชน ดูฉำบฉวยและเกิดประโยชน์ส่วนบุคคลเท่ำนั้น แต่โครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยืน เปิดโอกำสให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น ส่งผลใหป้ระชำชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได ้เป็นโครงกำรท่ีช่วยเหลือประชำชนชนไดจ้ริง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และร้อยละ 
7.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรลงพ้ืนท่ีพบปะประชำชนของนำยก พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ เป็นกำร     
หำเสียงในช่วงโคง้สุดทำ้ยก่อนมีกำรเลือกตั้ง ปี 2562 หรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.48 ระบุวำ่ เป็นการหาเสียง  เพรำะ โครงกำร
น้ีเป็นนโยบำยกำรหำเสียงอยำ่งชดัเจน เช่นเดียวกบันกักำรเมืองท่ีมีกำรลงพ้ืนท่ีบ่อย เป็นกำรพบปะประชำชนช่วงใกลเ้ลือกตั้งเพื่อหวงัคะแนน
นิยมจำกประชำชน และลงพ้ืนท่ีบ่อยเกินไป รองลงมำ ร้อยละ 42.32 ระบุวำ่ ไม่เป็นการหาเสียง เพรำะ เป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของนำยกรัฐมนตรี
อยูแ่ลว้ โดยมองวำ่รัฐบำลท ำเพื่อประชำชนจริงๆ อยำกพบปะใกลชิ้ดกบัประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ นำยกรัฐมนตรีจะไม่ลงเล่นกำรเมือง
อยำ่งแน่นอน และร้อยละ 7.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.28 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.80 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.72 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 31.92  มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.28 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอย่ำงร้อยละ 54.08 เป็นเพศชำย ร้อยละ 45.76 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำงร้อยละ 6.08 มีอำยุ 18 – 25 ปี     
ตวัอยำ่งร้อยละ 15.52 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.76 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.68 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.56 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 
2.40 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 89.92 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.84 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.96 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ 
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 5.28 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 18.48 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 70.80 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.28    
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 5.44 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  
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ตวัอย่ำงร้อยละ 28.72 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 26.08 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.96           

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.80 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.04  จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 6.40 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 10.00 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.28 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน               
ร้อยละ 18.80 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.56 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.52 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.56 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.40 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำน
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 6.80 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 12.88 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.32 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บำท ร้อยละ 20.32 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.36 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.16              
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.80 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 20.16 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านรู้จกั โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ทีรั่ฐบาลก าลงัด าเนนิการอยู่หรือไม่ 

การรับรู้หรือได้ยนิข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ทีรั่ฐบาลก าลงัด าเนนิการอยู่ ร้อยละ 
ไม่เคยไดย้นิ/ไม่รู้จกั 41.04 
รู้จกั โครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยนื 32.24 
เคยไดย้นิช่ือโครงกำร แต่ไม่รู้วำ่ท ำเก่ียวกบัอะไร 26.72 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคาดหวงัว่าจะได้อะไรจากโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน มากทีสุ่ด 
ความคาดหวงัของประชาชนต่อส่ิงทีจ่ะได้รับจากโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ร้อยละ 

แกปั้ญหำและพฒันำควำมเป็นอยูข่องประชำชน ทั้งเศรษฐกิจ สงัคมและควำมมัน่คงอยำ่งย ัง่ยนื 38.08 
ไม่คำดหวงัอะไรกบัโครงกำรน้ี 33.44 
จดัสรรงบประมำณลงไปในแต่ละพ้ืนท่ีอยำ่งเท่ำเทียมและตำมควำมตอ้งกำรของประชำชน 11.44 
ประชำชนตระหนกัถึงบทบำทหนำ้ท่ีในกำรมีส่วนร่วมพฒันำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 9.20 
ลดปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำในประเทศ 6.40 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.44 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่าโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน 
     ให้พ้นจากปัญหาความยากจนได้หรือไม่ 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน จะสามารถการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน                             
ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนให้พ้นจากปัญหาความยากจน ร้อยละ 

สามารถแก้ไขได้  เพรำะ เช่ือมัน่ในกำรท ำงำนของรัฐบำล วำ่จะพฒันำควำมเป็นอยูข่องประชำชนใหดี้ข้ึน 

และจะน ำงบประมำณไปแกไ้ขปัญหำของแต่ละชุมชนใหพ้น้จำกควำมยำกจนได ้

54.16 

ไม่สามารถแก้ไขได้  เพรำะ เป็นกำรแกปั้ญหำท่ีปลำยเหตุ ไม่ตรงจุด แกไ้ดเ้ฉพำะคนกลุ่มนอ้ย ไม่สำมำรถแกไ้ข 

ในระยะยำวได ้อีกทั้งงบประมำณท่ีไดไ้ม่ถึงประชำชน มีกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยท่ีผำ่นมำ 
ยงัไม่สำมำรถท ำไดจ้ริง ไม่เห็นเป็นรูปธรรม 

42.16 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.68 
รวม 100.00 

 
4. ท่านคดิว่า “โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน” แตกต่างจาก “นโยบายประชานิยม”  หรือไม่ 

ความแตกต่างระหว่าง “โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน” กบั “นโยบายประชานิยม” ร้อยละ 
ไม่แตกต่าง  เพรำะ เป็นโครงกำรท่ีมีลกัษณะและวธีิกำรแกไ้ขปัญหำคลำ้ยคลึงกนั คือท ำเพ่ือช่วยเหลือประชำชนโดย

เปล่ียนจำกนโยบำยเป็นโครงกำรเท่ำนั้น ทั้งยงัเป็นกำรช่วยเหลือประชำชนแบบเฉพำะหนำ้ทั้ง 2 
โครงกำร และไม่สำมำรถช่วยเหลือในระยะยำวไดจ้ริง 

48.96 

แตกต่าง  เพรำะ กำรบริหำรงำนและรำยละเอียดของโครงกำรแตกต่ำงกนั โดยนโยบำยประชำนิยมเป็นกำรให้
ควำมหวงักบัประชำชน ดูฉำบฉวยและเกิดประโยชน์ส่วนบุคคลเท่ำนั้น แต่โครงกำรไทยนิยม ย ัง่ยนื 
เปิดโอกำสใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ส่งผลใหป้ระชำชนสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได ้เป็นโครงกำรท่ีช่วยเหลือประชำชนชนไดจ้ริง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

43.44 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 7.60 
รวม 100.00 
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5. ท่านคดิว่าการลงพื้นทีพ่บปะประชาชนของนายก พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมกีารเลือกตั้ง ปี 2562  
     ใช่หรือไม่ 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการลงพื้นทีพ่บปะประชาชนของนายก พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  
เป็นการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมกีารเลือกตั้ง ปี 2562 ร้อยละ 

เป็นการหาเสียง    เพรำะ โครงกำรน้ีเป็นนโยบำยกำรหำเสียงอยำ่งชดัเจน เช่นเดียวกบันกักำรเมืองท่ีมีกำรลงพ้ืนท่ีบ่อย 
เป็นกำรพบปะประชำชนช่วงใกลเ้ลือกตั้งเพื่อหวงัคะแนนนิยมจำกประชำชน และลงพ้ืนท่ี
บ่อยเกินไป  

50.48 

ไม่เป็นการหาเสียง  เพรำะ เป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของนำยกรัฐมนตรีอยูแ่ลว้ โดยมองวำ่รัฐบำลท ำเพื่อประชำชนจริงๆ 
อยำกพบปะใกลชิ้ดกบัประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ นำยกรัฐมนตรีจะไม่ลงเล่นกำรเมือง
อยำ่งแน่นอน 

42.32 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 7.20 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  116 9.28 
ปริมณฑลและภำคกลำง  335 26.80 
ภำคเหนือ 234 18.72 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 399 31.92 
ภำคใต ้ 166 13.28 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 676 54.08 
หญิง 572 45.76 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 76 6.08 
26 – 35 ปี  194 15.52 
36 – 45  ปี 272 21.76 
46 – 59  ปี 421 33.68 
60 ปีข้ึนไป 257 20.56 
ไม่ระบุ 30 2.40 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,124 89.92 
อิสลำม 48 3.84 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 66 5.28 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 231 18.48 
สมรส 885 70.80 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

66 5.28 
ไม่ระบุ 68 5.44 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 359 28.72 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 326 26.08 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 87 6.96 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 335 26.80 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 63 5.04 
ไม่ระบุ 80 6.40 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 125 10.00 
พนกังำนเอกชน 166 13.28 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 235 18.80 
เกษตรกร/ประมง 207 16.56 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 194 15.52 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 207 16.56 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.40 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 85 6.80 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 161 12.88 
ไม่เกิน 10,000 279 22.32 
10,001 – 20,000 254 20.32 
20,001 – 30,000 117 9.36 
30,001 –  40,000 77 6.16 
40,001 ข้ึนไป 110 8.80 
ไม่ระบุ 252 20.16 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


