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“รับเงินรัฐ...สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “รับเงินรัฐ 
สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า?” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 16 – 18 พฤศจิกำยน 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค           
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,320 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัโครงกำรท่ีให้ประชำชนไดรั้บผลประโยชน์ทำงกำรเงิน 
จำกรัฐบำลและกำรตดัสินใจของประชำชนเก่ียวกบัรัฐบำล กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูล
ตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงกำรเขำ้ร่วมโครงกำรเรำเท่ียวดว้ยกนั พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.50 ระบุว่ำ ไม่เข้าร่วมโครงกำร 
เรำเที่ยวดว้ยกนั ขณะท่ี ร้อยละ 12.50 ระบุว่ำ เข้าร่วมโครงกำร เรำเที่ยวดว้ยกนั 

ส่วนกำรเขำ้ร่วมโครงกำรท่ีไดรั้บผลประโยชน์ทำงกำรเงินจำกรัฐบำล ในช่วงปี 2563 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.26 ระบุว่ำ ไม่เคยเขำ้
ร่วมโครงกำรใด ๆ รองลงมำ ร้อยละ 32.58 ระบุว่ำ เขำ้ร่วมโครงกำร คนละคร่ึง ร้อยละ 25.68 ระบุว่ำ เขำ้ร่วมโครงกำรบตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ 
และร้อยละ 3.48 ระบุว่ำ เขำ้ร่วมโครงกำร ชอ้ปดีมีคืน เพื่อลดหยอ่นภำษี  

ส ำหรับกำรตดัสินใจของผูท่ี้เขำ้ร่วมโครงกำรเก่ียวกบัรัฐบำล หลงัเขำ้ร่วมโครงกำรท่ีไดรั้บผลประโยชน์ทำงกำรเงินจำกรัฐบำล พบว่ำ  
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.76 ระบุว่ำ มีส่วนท ำให้สนับสนุนรัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 25.38 ระบุว่ำ สนับสนุนรัฐบำล แต่ไม่เก่ียวกบัโครงกำรท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงินจำกรัฐบำล ร้อยละ 22.12 ระบุว่ำ ไม่ว่ำอยำ่งไรก็ไม่สนบัสนุนรัฐบำลอยูแ่ลว้ ร้อยละ 12.34 ระบุว่ำ ยงัไม่แน่ใจว่ำจะตดัสินใจ
อยำ่งไร และร้อยละ 1.40 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้ำนควำมคิดเห็นต่อโครงกำรท่ีให้ประชำชนได้รับผลประโยชน์ทำงกำรเงินจำกรัฐบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.32 ระบุว่ำ 
ประชำชนไดป้ระโยชน์จำกโครงกำรน้ี รองลงมำ ร้อยละ 35.45 ระบุว่ำ เป็นมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจท่ีดี ร้อยละ 17.80 ระบุว่ำ พ่อคำ้ นำยทุน
ไดป้ระโยชน์จำกโครงกำรน้ี ร้อยละ 13.86 ระบุว่ำ เป็นมำตรกำรเลือกปฏิบติัเฉพำะกลุ่ม ร้อยละ 10.15 ระบุว่ำ เปลืองงบประมำณ ไม่สำมำรถ
กระตุน้เศรษฐกิจไดจ้ริง ร้อยละ 8.03 ระบุว่ำ ระบบและกติกำกำรใชจ้่ำยยุง่ยำกซบัซอ้นเกินไป ร้อยละ 4.02 ระบุว่ำ ระบบและกติกำกำรใชจ้่ำยท ำ
ให้สำมำรถควบคุมกำรใชจ้่ำยให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำร ร้อยละ 3.26 ระบุว่ำ สร้ำงควำมเท่ำเทียมกนั ร้อยละ 2.95 ระบุว่ำ เป็น
โครงกำรประชำนิยม ร้อยละ 1.52 ระบุว่ำ ระบบของร้ำนคำ้/ห้ำง ยงัไม่มีประสิทธิภำพท ำให้เกิดปัญหำกำรใชเ้งินจำกโครงกำร และร้อยละ 1.59 
ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือถำมถึงกำรรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยำผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 จำกรัฐบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.35 
ระบุว่ำ เคยรับเงินเยียวยำเดือนละ 5,000 บำท ผ่ำนโครงกำรเรำไม่ทิ้งกัน รองลงมำ ร้อยละ 29.92 ระบุว่ำ ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยำใด ๆ               
ร้อยละ 20.53 ระบุว่ำ เคยรับเงินรับเยียวยำเดือนละ 5,000 บำท ส ำหรับกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 6.44 ระบุว่ำ เคยรับเงินเยียวยำส ำหรับกลุ่มคนท่ีมีควำม
เปรำะบำงทำงสังคม เช่น เด็กแรกเกิด ผูพ้ิกำร และคนชรำ และร้อยละ 5.76 ระบุว่ำ เคยรับเงินเยียวยำจำกส ำนกังำนประกนัสังคม 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรตดัสินใจของผูท่ี้เคยรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยำเก่ียวกับรัฐบำล หลงัรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยำผูท่ี้ได้รับผลกระทบ               
จำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 จำกรัฐบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.03 ระบุว่ำ มีส่วนท ำให้สนบัสนุนรัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 25.73 ระบุว่ำ 
สนับสนุนรัฐบำล แต่ไม่เก่ียวกบัเงินช่วยเหลือ/เยียวยำ ของรัฐ ร้อยละ 24.76 ระบุว่ำ ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบำลอยู่แลว้ ร้อยละ 12.54 
ระบุว่ำ ยงัไม่แน่ใจว่ำจะตดัสินใจอยำ่งไร และร้อยละ 1.94 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.71 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.91 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.26 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.71 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.94 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.06 เป็นเพศหญิง  

วันอาทิตย์ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 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  จ ำนวน 5 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี)  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ตัวอย่ำงร้อยละ 5.15 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.00 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.61 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.54 มีอำยุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 24.70 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.47 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.64 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.60 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.29 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 17.95 สถำนภำพโสด ร้อยละ 75.83 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.55 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.67 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 37.96 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 27.12 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.42                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 21.97 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.41 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 2.12 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.58 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.19 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.59
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 26.74 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.61 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 13.56 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 1.21 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 13.79 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 36.06 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.32 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 8.18 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.09 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 4.47 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.09 ไม่ระบุรำยได ้

1. ในช่วงปี 2563 ท่านได้เข้าร่วม โครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือไม่ 
การเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน  ร้อยละ 

ไม่เข้าร่วมโครงกำร เรำเที่ยวดว้ยกนั 87.50 
เข้าร่วมโครงกำร เรำเที่ยวดว้ยกนั 12.50 

รวม 100.00 
 
2. ในช่วงปี 2563 ท่านได้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐหรือไม่ 

การเข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล ในช่วงปี 2563 ร้อยละ 
ไม่เคยเขำ้ร่วมโครงกำรใด ๆ 38.26 
เขำ้ร่วมโครงกำร คนละคร่ึง 32.58 
เขำ้ร่วมโครงกำรบตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ  25.68 
เขำ้ร่วมโครงกำร ชอ้ปดีมีคืน เพื่อลดหยอ่นภำษ ี 3.48 

รวม 100.00 
 
3. ผลประโยชน์ทางการเงินจากโครงการข้างต้น (ในข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2) ของรัฐที่ท่านได้รับ ท าให้ท่านตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับรัฐบาล  
(เฉพาะผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล  = 859) 

การตัดสินใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับรัฐบาล หลังเข้าร่วมโครงการท่ีได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล ร้อยละ 
มีส่วนท ำให้สนบัสนุนรัฐบำล 38.76 
สนบัสนุนรัฐบำล แต่ไม่เก่ียวกบัโครงกำรท่ีไดรั้บผลประโยชนท์ำงกำรเงินจำกรัฐบำล 25.38 
ไม่ว่ำอยำ่งไรก็ไม่สนบัสนุนรัฐบำลอยูแ่ลว้ 22.12 
ยงัไม่แน่ใจว่ำจะตดัสินใจอยำ่งไร 12.34 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.40 

รวม 100.00 
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4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ โครงการข้างต้น (ในข้อ 1 และ ข้อ 2) ที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นต่อโครงการที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล  ร้อยละ 
ประชำชนไดป้ระโยชน์จำกโครงกำรน้ี 49.32 
เป็นมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจท่ีดี 35.45 
พ่อคำ้ นำยทุนไดป้ระโยชนจ์ำกโครงกำรน้ี 17.80 
เป็นมำตรกำรเลือกปฏิบติัเฉพำะกลุ่ม 13.86 
เปลืองงบประมำณ ไม่สำมำรถกระตุน้เศรษฐกิจไดจ้ริง 10.15 
ระบบและกติกำกำรใชจ้่ำยยุง่ยำกซบัซอ้นเกินไป 8.03 
ระบบและกติกำกำรใชจ้่ำยท ำใหส้ำมำรถควบคุมกำรใชจ้่ำยใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร 4.02 
สร้ำงควำมเท่ำเทียมกนั  3.26 
เป็นโครงกำรประชำนิยม  2.95 
ระบบของร้ำนคำ้/ห้ำง ยงัไม่มีประสิทธิภำพท ำให้เกิดปัญหำกำรใชเ้งินจำกโครงกำร 1.52 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.59 

 
5. ในช่วงปี 2563 ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 จากรัฐบาลหรือไม่ 

การรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 จากรัฐบาล ร้อยละ 
เคยรับเงินเยียวยำเดือนละ 5,000 บำท ผำ่นโครงกำรเรำไม่ทิ้งกนั 37.35 
ไม่เคยไดรั้บเงินช่วยเหลือ/เยียวยำใด ๆ 29.92 
เคยรับเงินรับเยียวยำเดือนละ 5,000 บำท ส ำหรับกลุ่มเกษตรกร 20.53 
เคยรับเงินเยียวยำส ำหรับกลุ่มคนท่ีมีควำมเปรำะบำงทำงสังคม เช่น เด็กแรกเกิด ผูพ้ิกำร และคนชรำ 6.44 
เคยรับเงินเยียวยำจำกส ำนกังำนประกนัสังคม 5.76 

รวม 100.00 
 

6. เงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 จากรัฐบาล (ในข้อ 5) ที่ท่านได้รับ ท าให้ท่านตัดสินใจอย่างไร 
เกี่ยวกับรัฐบาล ( เฉพาะผู้ท่ีเคยรับช่วยเหลือ/เยียวยา = 925 ) 

การตัดสินใจของผู้ท่ีเคยรับช่วยเหลือ/เยียวยาเกี่ยวกับรัฐบาล หลังรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 จากรัฐบาล 

ร้อยละ 

มีส่วนท ำให้สนบัสนุนรัฐบำล 35.03 
สนบัสนุนรัฐบำล แต่ไม่เก่ียวกบัเงินช่วยเหลือ/เยียวยำ ของรัฐ 25.73 
ไม่ว่ำอยำ่งไรก็ไม่สนบัสนุนรัฐบำลอยูแ่ลว้ 24.76 
ยงัไม่แน่ใจว่ำจะตดัสินใจอย่ำงไร 12.54 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.94 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.71 
ปริมณฑลและภำคกลำง 342 25.91 
ภำคเหนือ 241 18.26 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 441 33.41 
ภำคใต ้ 181 13.71 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 646 48.94 
หญิง 674 51.06 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 68 5.15 
26 – 35 ปี 198 15.00 
36 – 45 ปี 272 20.61 
46 – 59 ปี 456 34.54 
60 ปี ขึ้นไป 326 24.70 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,247 94.47 
อิสลำม 48 3.64 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 8 0.60 
ไม่ระบ ุ 17 1.29 

รวม 1,320 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 237 17.95 
สมรส 1,001 75.83 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 60 4.55 
ไม่ระบ ุ 22 1.67 

รวม 1,320 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 501 37.96 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 358 27.12 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 98 7.42 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 290 21.97 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 45 3.41 
ไม่ระบ ุ 28 2.12 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 100 7.58 
พนกังำนเอกชน 161 12.19 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 285 21.59 
เกษตรกร/ประมง 353 26.74 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 206 15.61 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 179 13.56 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 16 1.21 
ไม่ระบ ุ 20 1.52 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 182 13.79 
ไม่เกิน 10,000 บำท 476 36.06 
10,001 – 20,000 บำท 321 24.32 
20,001 – 30,000 บำท 108 8.18 
30,001 – 40,000 บำท 54 4.09 
40,001 บำทขึ้นไป 59 4.47 
ไม่ระบ ุ 120 9.09 

รวม 1,320 100.00 
 
 


