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EEC : ใครได้ประโยชน์ และความคาดหวงัของประชาชน  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง EEC : ใครได้ประโยชน์ และความคาดหวังของประชาชน ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 22 – 23 มีนำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ              
18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,501 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัโครงกำร EEC :            
ใครไดป้ระโยชน์ และควำมคำดหวงัของประชำชน กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั 
(Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่ม
ตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรับรู้หรือไดย้นิขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) พบวำ่ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.90 ระบุวำ่ ไม่เคยรับรู้/ได้ยิน และร้อยละ 43.10 ระบุวำ่ เคยรับรู้/ได้ยิน โดยประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.81 
รับรู้หรือไดย้ินขอ้มูลข่ำวสำร จำกโทรทศัน์ รองลงมำ ร้อยละ 9.84 ระบุวำ่ Social Media (Facebook , Line , Twitter , etc.) ร้อยละ 6.12 ระบุวำ่ 
ญำติพี่น้อง/เพื่อน/คนรู้จัก ร้อยละ 5.05 ระบุว่ำ วิทยุ ร้อยละ 4.12 ระบุว่ำ เว็บไซต์ ร้อยละ 3.72 ระบุว่ำ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 0.93 ระบุว่ำ         
ป้ำยประกำศ/แผน่พบั/ใบปลิว และร้อยละ 0.40 ระบุวำ่ นิตยสำร  
 เม่ือถำมถึงควำมหมำยของ “โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC)” วำ่คืออะไร พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ 51.00 ระบุว่ำ เป็นกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคมนำคมและโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น รถไฟควำมเร็วสูง
เช่ือมโยง 3 สนำมบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภำ มีรถไฟรำงคู่ ท่ำเรือแหลมฉบงั ถนน Motorway รองลงมำ ร้อยละ 48.53 ระบุว่ำ       
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรมใหม่ ในบริเวณพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง ร้อยละ 37.56 ระบุว่ำ    
เป็นโครงกำรเพื่อยกระดบัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลำงเศรษฐกิจชั้นน ำของเอเชีย ร้อยละ 31.38 ระบุวำ่ เป็นแผนยทุธศำสตร์ภำยใตน้โยบำย 
ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือยกระดับประเทศให้มีควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 25.81 ระบุว่ำ เป็นกำรพฒันำด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร               
กำรพฒันำเมือง ทั้งกำรท่องเท่ียวและสำธำรณสุข ร้อยละ 24.57 ระบุว่ำ เป็นกำรพฒันำดำ้นพลงังำนและอุตสำหกรรมท่ีใช ้เทคโนโลยีขั้นสูง  
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และร้อยละ 5.87 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นต่อผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จำกโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) มำกท่ีสุด พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.75 ระบุวำ่ ประชำชนทั้งประเทศ รองลงมำ ร้อยละ 21.79 ระบุวำ่ ประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีมีโครงกำร ร้อยละ 19.32 
ระบุว่ำ นักลงทุนจำกต่ำงชำติ ร้อยละ 11.90 ระบุว่ำ รัฐบำล ร้อยละ 8.19 ระบุว่ำ นักกำรเมือง ร้อยละ 5.87 ระบุว่ำ ภำคเอกชนในประเทศ               
และร้อยละ 4.17  ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคำดหวงัของประชำชนจำกโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) พบวำ่ ประชำชน       
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.05 ระบุวำ่ ใหเ้ศรษฐกิจ กำรคำ้ และกำรลงทุน ทั้งภำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 21.53 ระบุวำ่ 
ให้ประเทศไดรั้บกำรพฒันำให้เจริญกำ้วหน้ำมำกยิ่งข้ึน ร้อยละ 10.62 ระบุว่ำ ให้กำรคมนำคม ระบบขนส่งมีประสิทธิภำพและสะดวกสบำย  
มำกยิ่งข้ึน ท ำให้ขนส่งสินคำ้ไดร้วดเร็วข้ึน ร้อยละ 8.55 ระบุวำ่ ให้ประเทศและประชำชนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจำกโครงกำรน้ี ร้อยละ 8.26 
ระบุวำ่ คนไทยจะไดมี้งำนท ำ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน ช่วยเพ่ิมคุณภำพชีวิต และรำยไดใ้ห้กบัประชำชนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 5.31 ระบุวำ่ คำดหวงัให้
โครงกำรน้ีส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์ร้อยละ 2.95 ระบุวำ่ ให้มีโครงกำรแบบน้ีทุกภูมิภำคเพ่ือควำมเจริญกำ้วหนำ้อยำ่งทัว่ถึง ร้อยละ 2.06 ระบุวำ่ 
ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยท ำงำนดว้ยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชนั ร้อยละ 1.77 ระบุวำ่ เป็นศูนยร์วมอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
สมยัใหม่ของประเทศ และร้อยละ 0.88 ระบุวำ่ ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 9.93 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 24.78 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.05 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.24 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.99 มีภูมิล ำเนำ          
อยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 52.56 เป็นเพศชำย ร้อยละ 47.10 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.33 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่ง ร้อยละ 6.93 มีอำย ุ18 –  
25 ปี ร้อยละ 16.12 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 20.79 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.44 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 21.19 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 
0.53 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง ร้อยละ 91.47 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.93 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.33 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/
ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.26 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 21.99 ระบุว่ำ สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.95 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.46 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.60        
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 30.05 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 27.51 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 7.33 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.12 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.33 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.66 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 25 มนีาคม 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอยำ่งร้อยละ 11.99 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.06 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
18.59 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.86 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.79 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้
แรงงำน ร้อยละ 18.05 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.73 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.20 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.73 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 15.99 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 23.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท         
ร้อยละ 20.52 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.53 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.20 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.19 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.86 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ในช่วงทีผ่่านมา ท่านเคยรับรู้หรือได้ยนิข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) หรือไม่ 

การรับรู้หรือได้ยนิข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ร้อยละ 
ไม่เคยรับรู้/ได้ยนิ 56.90 
เคยรับรู้/ได้ยนิ            43.10 

- โทรทศัน์ 69.81 
- Social Media (Facebook , Line , Twitter , etc.) 9.84 
- ญำติพี่นอ้ง/เพื่อน/คนรู้จกั 6.12 
- วทิย ุ 5.05 
- เวบ็ไซต ์ 4.12 
- หนงัสือพิมพ ์ 3.72 
- ป้ำยประกำศ/แผน่พบั/ใบปลิว 0.93 
- นิตยสำร 0.40 

รวม 100.00 
 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(เฉพาะผู้ทีเ่คยรับรู้/ได้ยนิ n = 647) 

ความหมายของ “โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)” คืออะไร ร้อยละ 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคมนำคมและโลจิสติกส์ เ ช่ือมโยงกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น รถไฟควำมเร็วสูง           

เช่ือมโยง 3 สนำมบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภำ มีรถไฟรำงคู่ ท่ำเรือแหลมฉบงั ถนน Motorway 
51.00 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมใหม่ ในบริเวณพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง 48.53 
โครงกำรเพ่ือยกระดบัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลำงเศรษฐกิจชั้นน ำของเอเชีย  37.56 
แผนยทุธศำสตร์ภำยใตน้โยบำยไทยแลนด ์4.0 เพ่ือยกระดบัประเทศใหมี้ควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 31.38 
พฒันำดำ้นสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร กำรพฒันำเมือง ทั้งกำรท่องเท่ียวและสำธำรณสุข 25.81 
พฒันำดำ้นพลงังำนและอุตสำหกรรมท่ีใช ้เทคโนโลยขีั้นสูง เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 24.57 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 5.87 

 
3. ท่านคดิว่าผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) มากทีสุ่ด  

(เฉพาะผู้ทีเ่คยรับรู้/ได้ยนิ n = 647) 
ผู้ทีจ่ะได้รับประโยชน์จากโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) มากทีสุ่ด ร้อยละ 

ประชำชนทั้งประเทศ 28.75 
ประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีมีโครงกำร 21.79 
นกัลงทุนจำกต่ำงชำติ 19.32 
รัฐบำล 11.90 
นกักำรเมือง 8.19 
ภำคเอกชนในประเทศ 5.87 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.17 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคาดหวงัส่ิงใดจากโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) (เฉพาะผู้ทีเ่คยรับรู้/ได้ยนิ n = 647) 
ความคาดหวงัของประชาชนจากโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ร้อยละ 

ใหเ้ศรษฐกิจ กำรคำ้ และกำรลงทุน ทั้งภำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศดีข้ึน  38.05 
ใหป้ระเทศไดรั้บกำรพฒันำใหเ้จริญกำ้วหนำ้มำกยิง่ข้ึน 21.53 
ใหก้ำรคมนำคม ระบบขนส่งมีประสิทธิภำพและสะดวกสบำยมำกยิง่ข้ึน ท ำใหข้นส่งสินคำ้ไดร้วดเร็วข้ึน 10.62 
ใหป้ระเทศและประชำชนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจำกโครงกำรน้ี 8.55 
คนไทยจะไดมี้งำนท ำ ลดปัญหำกำรวำ่งงำน ช่วยเพ่ิมคุณภำพชีวติ และรำยไดใ้หก้บัประชำชนในพ้ืนท่ี 8.26 
คำดหวงัใหโ้ครงกำรน้ีส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์ 5.31 
ใหมี้โครงกำรแบบน้ีทุกภูมิภำคเพ่ือควำมเจริญกำ้วหนำ้อยำ่งทัว่ถึง 2.95 
ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยท ำงำนดว้ยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชนั 2.06 
เป็นศูนยร์วมอุตสำหกรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ของประเทศ 1.77 
ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 0.88 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  149 9.93 
ปริมณฑลและภำคกลำง  372 24.78 
ภำคเหนือ 271 18.05 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 499 33.24 
ภำคใต ้ 210 13.99 

รวม 1,501 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 789 52.56 
หญิง 707 47.10 
เพศทำงเลือก 5 0.33 

รวม 1,501 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 104 6.93 
26 – 35 ปี  242 16.12 
36 – 45  ปี 312 20.79 
46 – 59  ปี 517 34.44 
60 ปีข้ึนไป 318 21.19 
ไม่ระบุ 8 0.53 

รวม 1,501 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,373 91.47 
อิสลำม 59 3.93 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 20 1.33 
ไม่ระบุ 49 3.26 

รวม 1,501 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 330 21.99 
สมรส 1,050 69.95 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

67 4.46 
ไม่ระบุ 54 3.60 

รวม 1,501 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 451 30.05 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 413 27.51 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 110 7.33 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 377 25.12 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 80 5.33 
ไม่ระบุ 70 4.66 

รวม 1,501 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 180 11.99 
พนกังำนเอกชน 181 12.06 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 279 18.59 
เกษตรกร/ประมง 223 14.86 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 252 16.79 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 271 18.05 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 41 2.73 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 3 0.20 
ไม่ระบุ 71 4.73 

รวม 1,501 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 240 15.99 
ไม่เกิน 10,000 356 23.72 
10,001 – 20,000 308 20.52 
20,001 – 30,000 158 10.53 
30,001 –  40,000 93 6.20 
40,001 ข้ึนไป 123 8.19 
ไม่ระบุ 223 14.86 

รวม 1,501 100.00 
 
  

 


