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“คุณภาพชีวติของคนไทย 2560 และความคาดหวงั ภายใต้รัฐบาล คสช.” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง 
“คุณภาพชีวติของคนไทย 2560 และความคาดหวงั ภายใต้รัฐบาล คสช.” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 22 – 26 ธนัวำคม 2560 โดยสอบถำมควำม
คิดเห็นจำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปี ข้ึนไปกระจำยทุกระดบักำรศึกษำและอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัคุณภำพชีวิต
ของคนไทย ปี 2560 ควำมคำดหวงั ภำยใตรั้ฐบำล คสช. ในดำ้นต่ำง ๆ กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่ง ดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูล
ตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่
ละภูมิภำค สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)  เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่
ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน ร้อยละ 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงคุณภำพชีวิตในดำ้นต่ำงๆ ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ภำยใตรั้ฐบำล คสช. ท่ีประชำชนส่วนใหญ่เห็นว่ำ     
ดขีึน้ ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ร้อยละ 49.36 ระบุวำ่ ดำ้นสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น สญัญำณโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน 
กำรคมนำคม ฯลฯ อนัดบั 2 ร้อยละ 47.44 ระบุวำ่ ดำ้นควำมสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว อนัดบั 3 ร้อยละ 43.84 ระบุวำ่ ดำ้นกำรบริกำรและ
กำรไดรั้บสวสัดิกำรของรัฐดว้ยควำมเสมอภำค เป็นธรรม  และเท่ำเทียมกนั เช่น ระบบ กำรศึกษำ ระบบประกนัสุขภำพ กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐแก่ประชำชน อนัดบั 4 ร้อยละ 41.52 ระบุวำ่ ดำ้นระดบัควำมสุข และอนัดบั 5 ร้อยละ 39.76 ระบุวำ่ ดำ้นควำมสงบสุข    
ควำมปรองดอง ควำมสำมคัคีของคนในสังคมและชุมชน ส ำหรับคุณภำพชีวิตในดำ้นต่ำงๆ ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ภำยใตรั้ฐบำล 
คสช. ท่ีประชำชนส่วนใหญ่เห็นวำ่ เท่าเดมิ ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ร้อยละ 44.00 ระบุวำ่ ดำ้นกำรพกัผ่อนและกำรใชชี้วิตในเวลำวำ่ง อนัดบั 2 ร้อยละ 
42.80 ระบุวำ่ ดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น อนัดบั 3 ร้อยละ 40.32 ระบุวำ่ ดำ้นสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจโดยรวม อนัดบั 4 ร้อยละ 
33.60 ระบุว่ำ ด้ำนเสรีภำพในกำรแสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง และอันดับ 5 ร้อยละ 32.48 ระบุว่ำ ด้ำนปัญหำทำงกำรเมือง              
และคุณภำพชีวติในดำ้นต่ำงๆ ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ภำยใตรั้ฐบำล คสช. ท่ีประชำชนส่วนใหญ่เห็นวำ่ แย่ลง ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ร้อยละ 
54.24 เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ และอนัดบั 2 ร้อยละ 39.04 ระบุวำ่ ดำ้นกำรศึกษำ/ภำวะกำรมีงำนท ำ/กำรประกอบอำชีพ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคำดหวงัของประชำชนต่อคุณภำพชีวิตในดำ้นต่ำงๆ ในปี 2561 ภำยใตรั้ฐบำล คสช. ท่ีประชำชนส่วนใหญ่มี
ควำมคำดหวงัใหด้ขีึน้ ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ร้อยละ 71.04 ระบุวำ่ ดำ้นระดบัควำมสุข อนัดบั 2 ร้อยละ 65.84 ระบุวำ่ ดำ้นควำมสัมพนัธ์กบับุคคลใน
ครอบครัว อนัดบั 3 ร้อยละ 64.72 ระบุวำ่ ดำ้นสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น สัญญำณโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน 
กำรคมนำคม ฯลฯ อนัดบั 4 ร้อยละ 64.56 ระบุวำ่ ดำ้นสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจโดยรวม อนัดบั 5 ร้อยละ 61.76 ระบุวำ่ ดำ้นกำรพกัผ่อนและ
กำรใชชี้วิตในเวลำว่ำง อนัดับ 6 ร้อยละ 58.88 ระบุว่ำ ด้ำนกำรบริกำรและกำรได้รับสวสัดิกำรของรัฐด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม            
และเท่ำเทียมกนั เช่น ระบบ กำรศึกษำ ระบบประกนัสุขภำพ กำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนภำครัฐแก่ประชำชน อนัดบั 7 ร้อยละ 58.64 ระบุวำ่   
ดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น อนัดบั 8 ร้อยละ 56.56 ระบุวำ่ ดำ้นควำมสงบสุข ควำมปรองดอง ควำมสำมคัคีของคนในสังคมและ
ชุมชน อนัดบั 9 ร้อยละ 54.88 ระบุวำ่ ดำ้นกำรศึกษำ/ภำวะกำรมีงำนท ำ/กำรประกอบอำชีพ อนัดบั 10 ร้อยละ 53.04 ระบุวำ่ ดำ้นเศรษฐกิจ
ภำพรวมของประเทศ อนัดบั 11 ร้อยละ 52.40 ระบุว่ำ ดำ้นปัญหำทำงกำรเมือง และอนัดบั 12 ร้อยละ 49.44 ระบุว่ำ ดำ้นเสรีภำพในกำร
แสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.72 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.68 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.16 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.28 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอย่ำงร้อยละ 54.48 เป็นเพศชำย ร้อยละ 45.12 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.40 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 5.76 มีอำยุ 18 – 25 ปี 
ตวัอย่ำงร้อยละ 15.36 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.20 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.72 7มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 19.28 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป           
และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุอำย ุ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 90.32 นบัถือศำสนำพทุธ ตวัอยำ่งร้อยละ 3.04 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 1.60 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์
ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 5.04 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 20.88 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.32 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.52 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 5.28 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 27.60 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 
27.76 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.04 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.80 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ ร้อยละ 6.88 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 5.92 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัพธุท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2561 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 13.60 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 10.72 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 

20.40 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.44 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.60 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ 
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.52 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.32 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16  เป็นพนกังำนองคก์ร
อิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 6.24 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 13.60 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 19.84  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 10.40 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.16 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 9.60         
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 17.28 ไม่ระบุรำยได ้

 
 

1. คุณภาพชีวติของท่านในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้ในปี 2560 เม่ือเทยีบกบัปี 2559 ภายใต้รัฐบาล คสช. เป็นอย่างไร 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวติในด้านต่าง ๆ  
ในปี 2560 เม่ือเทยีบกบัปี 2559 ภายใต้รัฐบาล  คสช. 

ร้อยละ  

ดขีึน้ เท่าเดมิ แย่ลง ไม่ระบุ/ 
ไม่แน่ใจ 

รวม 

1.1 สำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น สญัญำณโทรศพัท ์
อินเทอร์เน็ต น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน กำรคมนำคม ฯลฯ 

49.36 32.08 15.36 3.20 100.00 
 

1.2 ควำมสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว 47.44 41.44 10.64 0.48 100.00 
1.3 กำรบริกำรและกำรไดรั้บสวสัดิกำรของรัฐดว้ยควำมเสมอภำค 

เป็นธรรม และเท่ำเทียมกนั เช่น ระบบ กำรศึกษำ ระบบประกนั
สุขภำพ กำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนภำครัฐแก่ประชำชน  

43.84 33.68 15.44 7.04 100.00 
 

1.4 ระดบัควำมสุข 41.52 40.80 15.44 2.24 100.00 
1.5 ควำมสงบสุข ควำมปรองดอง ควำมสำมคัคีของคนในสงัคมและ

ชุมชน 
39.76 37.44 20.08 2.72 100.00 

 
1.6 กำรพกัผอ่นและกำรใชชี้วติในเวลำวำ่ง 34.24 44.00 21.20 0.56 100.00 
1.7 ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 33.28 42.80 21.68 2.24 100.00 
1.8 สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจโดยรวม 33.12 40.32 26.40 0.16 100.00 
1.9 เสรีภำพในกำรแสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 21.92 33.60 29.04 15.44 100.00 
1.10 ปัญหำทำงกำรเมือง 23.84 32.48 30.24 13.44 100.00 
1.11 เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ 16.96 27.04 54.24 1.76 100.00 
1.12 กำรศึกษำ/ภำวะกำรมีงำนท ำ/กำรประกอบอำชีพ 22.24 35.68 39.04 3.04 100.00 

 
2. ในปี 2561 ท่านมคีวามคาดหวงัว่าคุณภาพชีวติของท่านในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้ภายใต้รัฐบาล  คสช. จะเป็นอย่างไร 

ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพชีวติในด้านต่าง ๆ  
 ในปี 2561 ภายใต้รัฐบาล คสช. 

ร้อยละ 
รวม ดขีึน้ เท่าเดมิ แย่ลง ไม่ระบุ/

ไม่แน่ใจ 
2.1 ระดบัควำมสุข 71.04 17.04 4.96 6.96 100.00 
2.2 ควำมสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว 65.84 25.84 2.96 5.36 100.00 
2.3 สำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น สญัญำณโทรศพัท ์

อินเทอร์เน็ต น ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ถนน กำรคมนำคม ฯลฯ 
64.72 21.44 4.72 9.12 100.00 

2.4 สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจโดยรวม 64.56 20.56 7.36 7.52 100.00 
2.5 กำรพกัผอ่นและกำรใชชี้วติในเวลำวำ่ง 61.76 25.68 6.56 6.00 100.00 
2.6 กำรบริกำรและกำรไดรั้บสวสัดิกำรของรัฐดว้ยควำมเสมอภำค 

เป็นธรรม และเท่ำเทียมกนั เช่น ระบบ กำรศึกษำ ระบบประกนั
สุขภำพ กำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนภำครัฐแก่ประชำชน  

58.88 23.44 6.40 11.28 100.00 

2.7 ควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 58.64 27.92 6.16 7.28 100.00 
2.8 ควำมสงบสุข ควำมปรองดอง ควำมสำมคัคีของคนในสงัคม

และชุมชน 
56.56 27.36 7.20 8.88 100.00 

2.9 กำรศึกษำ/ภำวะกำรมีงำนท ำ/กำรประกอบอำชีพ 54.88 20.08 13.20 11.84 100.00 
2.10 เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ 53.04 16.80 14.80 15.36 100.00 
2.11 ปัญหำทำงกำรเมือง 52.40 17.36 11.76 18.48 100.00 
2.12 เสรีภำพในกำรแสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 49.44 20.96 8.80 20.80 100.00 

   



3 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  109 8.72 
ปริมณฑลและภำคกลำง  321 25.68 
ภำคเหนือ 227 18.16 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 416 33.28 
ภำคใต ้ 177 14.16 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 681 54.48 
หญิง 564 45.12 
เพศทำงเลือก 5 0.40 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 72 5.76 
26 – 35 ปี  192 15.36 
36 – 45 ปี 265 21.20 
46 – 59 ปี 434 34.72 
60 ปีข้ึนไป 241 19.28 
ไม่ระบุ 46 3.68 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,129 90.32 
อิสลำม 38 3.04 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 20 1.60 
ไม่ระบุ 63 5.04 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 261 20.88 
สมรส 854 68.32 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

69 5.52 
ไม่ระบุ 66 5.28 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 345 27.60 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 347 27.76 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 63 5.04 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 335 26.80 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 86 6.88 
ไม่ระบุ 74 5.92 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 170 13.60 
พนกังำนเอกชน 134 10.72 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 255 20.40 
เกษตรกร/ประมง 218 17.44 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 170 13.60 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 194 15.52 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.32 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 78 6.24 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 170 13.60 
ไม่เกิน 10,000 289 23.12 
10,001 – 20,000 248 19.84 
20,001 – 30,000 130 10.40 
30,001 –  40,000 77 6.16 

        40,001 ข้ึนไป 120 9.60 
ไม่ระบุ 216 17.28 

รวม 1,250 100.00 
 

  
 


