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“บุคคลแห่งปี 2560 และ ส่ิงที่อยากได้จากรัฐบาลเป็นของขวญัปี 2561” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “บุคคลแห่งปี 2560 และ ส่ิงที่อยากได้จากรัฐบาลเป็นของขวัญปี 2561” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 20 – 22 ธนัวำคม 2560 โดยสอบถำม  
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,203 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบับุคคลแห่งปี 
2560 และ ส่ิงท่ีอยำกไดจ้ำกรัฐบำลเป็นของขวญัปี 2561 กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั 
(Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค           
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)  เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 
และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกินร้อยละ 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลแห่งปี 2560  ท่ีประชำชนช่ืนชอบมำกท่ีสุด (10 อนัดับแรก) พบว่ำ ส่วนใหญ่ อนัดับ 1 ร้อยละ 56.94         
ระบุวำ่เป็น ตูน บอด้ีแสลม เพรำะ มีควำมเสียสละ ช่วยเหลือสังคม รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 16.71 ระบุวำ่เป็น พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
เพรำะ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 3 ร้อยละ 2.49 ระบุว่ำเป็น ดร.ทกัษิณ ชินวตัร เพรำะ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 4 ร้อยละ 1.75        
ระบุวำ่เป็น น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เพรำะ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 5 ร้อยละ 1.08 ระบุวำ่เป็น เมย ์รัชนก อินทนนท ์เพรำะ เป็นแบบอยำ่งท่ีดี
ให้แก่เยำวชนและประชำชนทัว่ไป อนัดบั 6 ร้อยละ 1.00 ระบุวำ่เป็น เจ ชนำธิป สรงกระสินธ์ เพรำะ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 7 ร้อยละ 
0.91 ระบุวำ่เป็น บวัขำว บญัชำเมฆ เพรำะ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั อนัดบั 8 ร้อยละ 0.75 ระบุวำ่เป็น บิณฑ ์บนัลือฤทธ์ิ เพรำะ มีควำมเสียสละ 
ช่วยเหลือสังคม อนัดบั 9 ร้อยละ 0.58 ระบุวำ่เป็น อั้ม พชัรำภำ ไชยเช้ือ เพรำะ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั และไผ ่พงศธร เพรำะ ช่ืนชอบเป็นกำร
ส่วนตวั และปีน้ีมีผลงำนท่ีโดดเด่นมำก เป็นท่ีพูดถึงในวงกวำ้ง ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน อนัดับ 10 ร้อยละ 0.50 ระบุว่ำเป็น ณเดชน์ คูกิมิยะ          
เพรำะ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั และ ดร.สมคิด จตุศรีพิทกัษ ์เพรำะ ปีน้ีมีผลงำนท่ีโดดเด่นมำก เป็นท่ีพดูถึงในวงกวำ้ง ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั  

เม่ือถำมถึงส่ิงท่ีอยำกไดม้ำกท่ีสุดจำกรัฐบำลเป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2561 พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.51 ระบุวำ่ อยำกให้แกไ้ข
ปัญหำรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตร รองลงมำ ร้อยละ 27.68 ระบุวำ่ อยำกใหแ้กไ้ขปัญหำปำกทอ้งของประชนชน / ปัญหำกำรวำ่งงำน ร้อยละ 13.63     
ระบุวำ่ อยำกใหรั้ฐบำลปลดลอ็คพรรคกำรเมืองและมีกำรเลือกตั้งภำยในปี 2561 ร้อยละ 11.14 ระบุวำ่ อยำกใหรั้ฐบำลแจกเงินใหแ้ก่ผูมี้รำยไดน้อ้ย
เป็นของขวญัปีใหม่ ร้อยละ 7.07 ระบุวำ่ อยำกใหแ้กปั้ญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั ร้อยละ 5.07 ระบุวำ่ อยำกใหล้ดปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด 
ร้อยละ 3.08 ระบุวำ่ อยำกใหมี้นโยบำยช่วยลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ ร้อยละ 3.41 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พฒันำระบบรำชกำรให้รวดเร็ว ทนัใจ 
ประชำชน อยำกให้พฒันำระบบสำธำรณูปโภคให้ดีกวำ่น้ี เพ่ิมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย ุเพ่ิมเงินสวสัดิกำรขำ้รำชกำร และพฒันำระบบประกนัสุขภำพ 
พฒันำระบบกำรศึกษำไทย ใหโ้อกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับเด็กดอ้ยโอกำส เร่งแกไ้ขปัญหำควำมไม่สงบชำยแดนภำคใต ้และสร้ำงควำมเสมอภำค 
ควำมสำมคัคี ควำมปรองดอง และควำมสงบเรียบร้อยใหก้บับำ้นเมือง และร้อยละ 0.42 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีอยำกท ำให้ประเทศชำติเพ่ือเป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2561 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.56 ระบุว่ำ      
ตั้งใจเรียน ตั้งใจท ำงำน ท ำหนำ้ท่ีของตวัเองให้ดีท่ีสุด รองลงมำ ร้อยละ 27.80 ระบุวำ่ ไม่เบียดเบียนหรือท ำให้ผูอ่ื้นในสังคมเดือดร้อน ร้อยละ 
27.38 ระบุวำ่ ช่วยเหลือสังคมและผูด้อ้ยโอกำส ร้อยละ 24.04 ระบุวำ่ ปฏิบติัตำมกฎหมำย และท ำตำมระเบียบของสังคม ร้อยละ 22.95 ระบุว่ำ    
ไม่ทุจริตคอร์รัปชนั ร้อยละ 10.68 ระบุว่ำ ไม่เขำ้ไปยุ่งเก่ียวกบัอบำยมุขและยำเสพติด ร้อยละ 9.60 ระบุวำ่ ไม่เป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงควำม
แตกแยกในสงัคม และร้อยละ 8.68 ระบุวำ่ รักษำส่ิงแวดลอ้มและควำมสะอำดพ้ืนท่ีสำธำรณะ  

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 4.74 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.27 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 19.78 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 34.33 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.88 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 54.53 เป็นเพศชำย ร้อยละ 45.39 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 8.40 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 
14.13 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.53 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.67 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.70 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 3.57 ไม่ระบุอำย ุ 
ตวัอย่ำงร้อยละ 90.19 นับถือศำสนำพุทธ ตวัอย่ำงร้อยละ 4.41 นับถือศำสนำอิสลำม ตวัอย่ำงร้อยละ 0.83 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/      
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.57 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 23.77 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 66.33 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.07      
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.82 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

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

 
วนัอาทิตย์ท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 28.43 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.35 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.74 จบกำรศึกษำ

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.60 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.73 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ            
และร้อยละ 5.15 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอยำ่งร้อยละ 12.14 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.72 ประกอบอำชีพ
พนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.20 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.79 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.63 ประกอบ
อำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน ร้อยละ 15.63 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 3.08 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.17            
เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 5.65 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 11.64 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.18 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.28  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 11.80 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.82 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.48            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.80 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. “บุคคลแห่งปี” 2560 ทีท่่านช่ืนชอบมากทีสุ่ด คือใคร ?  
(บุคคลทางการเมือง ดารานักแสดง - นักร้อง นักกฬีา หรือบุคคลในสังคมสาขาอาชีพอ่ืน ๆ) 

อนัดบั บุคคลแห่งปี 2560  ทีป่ระชาชนช่ืนชอบมากทีสุ่ด (10 อนัดบัแรก) ร้อยละ 
1 ตูน บอด้ีแสลม   56.94 
2 พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ  16.71 
3 ดร.ทกัษิณ ชินวตัร  2.49 
4 น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร  1.75 
5 เมย ์รัชนก อินทนนท ์ 1.08 
6 เจ ชนำธิป สรงกระสินธ์  1.00 
7 บวัขำว บญัชำเมฆ  0.91 
8 บิณฑ ์บนัลือฤทธ์ิ  0.75 
9 อั้ม พชัรำภำ ไชยเช้ือ และ ไผ่ พงศธร  0.58 
10 ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ดร.สมคิด จตุศรีพิทกัษ ์ 0.50  

 
2. ส่ิงทีอ่ยากได้มากทีสุ่ดจากรัฐบาลเป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2561 (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ส่ิงทีอ่ยากได้มากทีสุ่ดจากรัฐบาลเป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2561  ร้อยละ 
แกไ้ขปัญหำรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตร 28.51 
แกไ้ขปัญหำปำกทอ้งของประชนชน/ปัญหำกำรวำ่งงำน 27.68 
อยำกใหรั้ฐปลดลอ็คพรรคกำรเมือง และมีกำรเลือกตั้งภำยในปี 2561 13.63 
รัฐบำลแจกเงินใหแ้ก่ผูมี้รำยไดน้อ้ยเป็นของขวญัปีใหม่ 11.14 
แกปั้ญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั 7.07 
ลดปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด 5.07 
อยำกใหมี้นโยบำยช่วยลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ 3.08 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พฒันำระบบรำชกำรใหร้วดเร็ว ทนัใจ ประชำชน อยำกใหพ้ฒันำระบบสำธำรณูปโภคใหดี้กวำ่น้ี เพ่ิมเบ้ียผูสู้งอำย ุ     

เพ่ิมเงินสวสัดิกำรขำ้รำชกำร และพฒันำระบบประกนัสุขภำพ พฒันำระบบกำรศึกษำไทย ใหโ้อกำสทำงกำรศึกษำ
ส ำหรับเด็กดอ้ยโอกำส เร่งแกไ้ขปัญหำควำมไม่สงบชำยแดนภำคใต ้และสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมสำมคัคี              
ควำมปรองดอง และควำมสงบเรียบร้อยใหก้บับำ้นเมือง 

3.41 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 0.42 
รวม 100.00  

 
3. ในฐานะประชาชน ท่านจะท าอะไรให้ประเทศชาตเิพ่ือเป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2561 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ส่ิงทีอ่ยากท าให้ประเทศชาตเิพ่ือเป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2561  ร้อยละ 
ตั้งใจเรียน ตั้งใจท ำงำน ท ำหนำ้ท่ีของตวัเองใหดี้ท่ีสุด 37.56 
ไม่เบียดเบียนหรือท ำใหผู้อ่ื้นในสงัคมเดือดร้อน 27.80 
ช่วยเหลือสงัคมและผูด้อ้ยโอกำส 27.38 
ปฏิบติัตำมกฎหมำย และท ำตำมระเบียบของสงัคม 24.04 
ไม่ทุจริตคอร์รัปชนั  22.95 
ไม่เขำ้ไปยุง่เก่ียวกบัอบำยมุขและยำเสพติด 10.68 
ไม่เป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงควำมแตกแยกในสงัคม 9.60 
รักษำส่ิงแวดลอ้ม และควำมสะอำดพ้ืนท่ีสำธำรณะ 8.68  
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  57 4.74 
ปริมณฑลและภำคกลำง  316 26.27 
ภำคเหนือ 238 19.78 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 413 34.33 
ภำคใต ้ 179 14.88 

รวม 1,203 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 656 54.53 
หญิง 546 45.39 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,203 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 101 8.40 
26 – 35 ปี  170 14.13 
36 – 45  ปี 271 22.53 
46 – 59  ปี 393 32.67 
60 ปีข้ึนไป 225 18.70 
ไม่ระบุ 43 3.57 

รวม 1,203 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,085 90.19 
อิสลำม 53 4.41 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.83 
ไม่ระบุ 55 4.57 

รวม 1,203 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 286 23.77 
สมรส 798 66.33 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

61 5.07 
ไม่ระบุ 58 4.82 

รวม 1,203 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 342 28.43 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 341 28.35 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 69 5.74 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 308 25.60 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 81 6.73 
ไม่ระบุ 62 5.15 

รวม 1,203 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 146 12.14 
พนกังำนเอกชน 141 11.72 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 243 20.20 
เกษตรกร/ประมง 202 16.79 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 176 14.63 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 188 15.63 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 3.08 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.17 
ไม่ระบุ 68 5.65 

รวม 1,203 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 140 11.64 
ไม่เกิน 10,000 315 26.18 
10,001 – 20,000 268 22.28 
20,001 – 30,000 142 11.80 
30,001 –  40,000 70 5.82 

        40,001 ข้ึนไป 102 8.48 
ไม่ระบุ 166 13.80 

รวม 1,203 100.00 
 

  
 


