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“การแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของรัฐบาล” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “กำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจของรัฐบำล” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 20 – 22 ธนัวำคม 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่
ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอยำ่ง กำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจของรัฐบำล กำรส ำรวจใช้
กำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)  เก็บขอ้มูลดว้ย
วธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกินร้อยละ 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของรัฐบำลท่ีท ำแลว้จะสำมำรถแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจไดม้ำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.70 ระบุวำ่ กำรแกปั้ญหำตำมแนวทำงเศรษกิจพอเพียง / ศำสตร์พระรำชำ ร้อยละ 
18.31 ระบุว่ำ กำรลดค่ำครองชีพ (เช่น ค่ำไฟฟ้ำฟรี, รถเมลฟ์รี, ตรึงรำคำก๊ำซ รำคำน ้ ำมนั) ร้อยละ 16.95 ระบุวำ่ กำรแกไ้ขปัญหำกำรวำ่งงำน     
และพ้ืนท่ีท ำกิน ร้อยละ 12.79 ระบุว่ำ กำรจดักำรเลือกตั้ง เพ่ือสร้ำงภำพลกัษณ์ และควำมมัน่ใจให้ต่ำงชำติเขำ้มำลงทุน ร้อยละ 9.67 ระบุว่ำ       
กำรกระจำยงำนและรำยไดไ้ม่ให้กระจุกอยู่ตำมหัวเมืองใหญ่ ร้อยละ 5.52 ระบุวำ่ กำรออกนโยบำยสนบัสนุนให้คนในประเทศใชจ่้ำยมำกข้ึน    
เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ร้อยละ 3.84 ระบุวำ่ กำรสนบัสนุนกำรส่งออกและกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ และร้อยละ 4.24 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกปั้ญหำ
คอร์รัปชนั กำรแกไ้ขปัญหำดำ้นพืชผลทำงกำรเกษตร  

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงวิธีกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของรัฐบำลท่ีประชำชนส่วนใหญ่เห็นว่ำ รัฐบำลแก้ไขปัญหำได้ค่อนข้างดี ได้แก่             
กำรแกปั้ญหำตำมแนวทำงเศรษกิจพอเพียง/ศำสตร์พระรำชำ ส ำหรับวธีิกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจของรัฐบำลท่ีประชำชนส่วนใหญ่เห็นวำ่ รัฐบำล
แก้ไขปัญหำได้ยังไม่ค่อยดี ได้แก่ กำรออกนโยบำยสนับสนุนให้คนในประเทศใช้จ่ำยมำกข้ึน เพ่ือกระตุ ้น เศรษฐกิจ กำรลดค่ำครองชีพ             
(ค่ำไฟฟ้ำฟรี, รถเมลฟ์รี, ตรึงรำคำก๊ำซ รำคำน ้ ำมนั) กำรแกไ้ขปัญหำกำรวำ่งงำน และพ้ืนท่ีท ำกิน กำรกระจำยงำนและรำยไดไ้ม่ให้กระจุกอยูต่ำม
หวัเมืองใหญ่ และกำรสนบัสนุนกำรส่งออกและกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ และวิธีกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจของรัฐบำลท่ีประชำชนส่วนใหญ่เห็นวำ่ 
รัฐบำลแก้ไขปัญหำได้ไม่ดีเลย ได้แก่ กำรจัดกำรเลือกตั้ง เพ่ือสร้ำงภำพลกัษณ์ และควำมมัน่ใจให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุน และอ่ืนๆ ได้แก่              
กำรแกปั้ญหำคอรัปชนั กำรแกไ้ขปัญหำดำ้นพืชผลทำงกำรเกษตร 

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.39 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.78 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 19.18 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 31.41 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.23 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 54.53 เป็นเพศชำย ร้อยละ 45.39 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 7.75 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 
14.63 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.86 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.01 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.10 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุอำย ุ     
ตวัอย่ำงร้อยละ 90.81 นับถือศำสนำพุทธ ตวัอย่ำงร้อยละ 4.32 นับถือศำสนำอิสลำม ตวัอย่ำงร้อยละ 0.96 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/      
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.92 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 23.58 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 66.67 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.60      
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.16 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตวัอยำ่งร้อยละ 28.14 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.62 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.00 จบกำรศึกษำ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.14 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.63 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ            
และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอยำ่งร้อยละ 11.75 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.31 ประกอบอำชีพ
พนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.22 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.31 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.51 ประกอบ
อำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน ร้อยละ 16.07 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.96 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.16            
เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.72 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 12.71 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.98 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.58  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 12.23 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.92 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 9.03            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.55 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

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

 
วนัศุกร์ท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 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 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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     1. ท่านคดิว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของรัฐบาลทีท่ าแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิได้ดมีากทีสุ่ด (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของรัฐบาลทีท่ าแล้วจะสามารถแก้ไข 
ปัญหาเศรษฐกจิได้มากทีสุ่ด ร้อยละ 

กำรแกปั้ญหำตำมแนวทำงเศรษกิจพอเพียง / ศำสตร์พระรำชำ 28.70 
กำรลดค่ำครองชีพ (ค่ำไฟฟ้ำฟรี, รถเมลฟ์รี, ตรึงรำคำก๊ำซ รำคำน ้ ำมนั) 18.31 
กำรแกไ้ขปัญหำกำรวำ่งงำน และพ้ืนท่ีท ำกิน 16.95 
กำรจดักำรเลือกตั้ง เพ่ือสร้ำงภำพลกัษณ์ และควำมมัน่ใจใหต้่ำงชำติเขำ้มำลงทุน 12.79 
กำรกระจำยงำนและรำยไดไ้ม่ใหก้ระจุกอยูต่ำมหวัเมืองใหญ่ 9.67 
กำรออกนโยบำยสนบัสนุนใหค้นในประเทศใชจ่้ำยมำกข้ึน เพ่ือกระตุน้ เศรษฐกิจ 5.52 
กำรสนบัสนุนกำรส่งออกและกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ 3.84 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกปั้ญหำคอร์รัปชนั กำรแกไ้ขปัญหำดำ้นพืชผลทำงกำรเกษตร  4.24 

รวม 100.00  
 

     2. วธีิการแก้ปัญหาเศรษฐกจิ ทีท่่านเลือกไว้ในข้อ 1 ท่านคดิว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ดแีล้วหรือยงั 

วธีิการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของรัฐบาล 

รัฐบาล
แก้ไข
ปัญหา 
ได้ดแีล้ว 

รัฐบาล
แก้ไข

ปัญหาได้
ค่อนข้างด ี

รัฐบาลแก้ไข
ปัญหาได้ 
ยงัไม่ค่อยด ี

รัฐบาล
แก้ไข
ปัญหา 

ได้ไม่ดเีลย 

ไม่ระบุ/
ไม่แน่ใจ 

รวม 

กำรแกปั้ญหำตำมแนวทำงเศรษกิจพอเพียง / ศำสตร์พระรำชำ 16.99 45.68 29.25 7.52 0.56 100.00 
กำรลดค่ำครองชีพ (ค่ำไฟฟ้ำฟรี, รถเมลฟ์รี, ตรึงรำคำก๊ำซ 

รำคำน ้ ำมนั) 
7.86 30.13 42.80 17.90 1.31 100.00 

กำรแกไ้ขปัญหำกำรวำ่งงำน และพ้ืนท่ีท ำกิน 6.13 30.66 41.51 18.87 2.83 100.00 
กำรจดักำรเลือกตั้ง เพ่ือสร้ำงภำพลกัษณ์ และควำมมัน่ใจให้

ต่ำงชำติเขำ้มำลงทุน 
6.88 21.88 31.25 38.12 1.87 100.00 

กำรกระจำยงำนและรำยไดไ้ม่ใหก้ระจุกอยูต่ำมหวัเมืองใหญ่ 4.13 37.19 38.02 19.83 0.83 100.00 
กำรออกนโยบำยสนบัสนุนใหค้นในประเทศใชจ่้ำยมำกข้ึน 

เพ่ือกระตุน้ เศรษฐกิจ 
11.59 30.44 43.48 14.49 0.00 100.00 

กำรสนบัสนุนกำรส่งออกและกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ 4.17 25.00 35.42 31.25 4.16 100.00 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรแกปั้ญหำคอรัปชนั กำรแกไ้ขปัญหำดำ้น

พืชผลทำงกำรเกษตร 
3.77 7.55 7.55 47.17 33.96 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  105 8.39 
ปริมณฑลและภำคกลำง  335 26.78 
ภำคเหนือ 240 19.18 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 393 31.41 
ภำคใต ้ 178 14.23 

รวม 1,251 100.00 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 682 54.52 
หญิง 568 45.40 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 97 7.75 
26 – 35 ปี  183 14.63 
36 – 45  ปี 286 22.86 
46 – 59  ปี 413 33.01 
60 ปีข้ึนไป 239 19.10 
ไม่ระบุ 33 2.64 

รวม 1,251 100.00 

 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,136 90.81 
อิสลำม 54 4.32 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 49 3.92 

รวม 1,251 100.00 

 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 295 23.58 
สมรส 834 66.67 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

70 5.60 
ไม่ระบุ 52 4.16 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 352 28.14 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 358 28.62 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 75 6.00 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 327 26.14 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 83 6.63 
ไม่ระบุ 56 4.48 

รวม 1,251 100.00 

 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 147 11.75 
พนกังำนเอกชน 154 12.31 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 253 20.22 
เกษตรกร/ประมง 204 16.31 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 194 15.51 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 201 16.07 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 2.96 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 59 4.72 

รวม 1,251 100.00 

 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 159 12.71 
ไม่เกิน 10,000 325 25.98 
10,001 – 20,000 270 21.58 
20,001 – 30,000 153 12.23 
30,001 –  40,000 74 5.92 

        40,001 ข้ึนไป 113 9.03 
ไม่ระบุ 157 12.55 

รวม 1,251 100.00 
 

  
 


