
 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” จะหยดุดาํเนินการสาํรวจและเผยแพร่โพลสาธารณะถึงส้ินเดือนมกราคม 2564 
 

“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” 

 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เร่ือง “การเมือง เศรษฐกิจ 

และโควิด-19 ในปี 2564” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 24 – 25 ธันวาคม 2563 จากประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา 

และอาชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,326 หน่วยตวัอยา่ง เกี่ยวกบัสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564 การสํารวจอาศยั

การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบง่าย  

(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทัว่ไปในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 พบว่า     

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.63 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 35.30 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวาย

มากข้ึน ร้อยละ 15.46 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลง ร้อยละ 4.22 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลย และ       

ร้อยละ 3.39 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ในปี 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.15 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี

พลเอกประยทุธ์ จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี รองลงมา ร้อยละ 13.12 ระบุว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 8.45 ระบุว่า       

จะมีการยบุสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 7.62 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จะลาออก ร้อยละ 3.02 ระบุว่า จะเกิดความแตกแยกในพรรค

ร่วมรัฐบาล ร้อยละ 2.26 ระบุว่า พลเอกประยทุธ์ จะโดนคดีความทางการเมืองจนตอ้งหลุดจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 1.73 ระบุว่า รัฐบาล

พลเอกประยทุธ์ จะโดนรัฐประหาร และร้อยละ 15.01 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

สาํหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อม็อบคณะราษฎรในปี 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.21 ระบุว่า ม็อบคณะราษฎรจะไปเร่ือย ๆ 

เหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 22.78 ระบุว่า มอ็บคณะราษฎรจะอ่อนแรงลง ร้อยละ 13.80 ระบุว่า ม็อบคณะราษฎรจะยุติลง ร้อยละ 11.24 ระบุว่า 

มอ็บคณะราษฎรจะสามารถยกระดับได ้และร้อยละ 8.97 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.19 

ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลง รองลงมา ร้อยละ 32.13 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเหมือนเดิม ร้อยละ 14.63 ระบุว่า 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีข้ึน และร้อยละ 1.05 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในปี 2564 ในประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกบั    

ปี 2563 พบว่า ร้อยละ 48.11 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงข้ึน ร้อยละ 28.81 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   

จะลดน้อยลง ร้อยละ 22.10 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเหมือนเดิม และร้อยละ 0.98 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 8.75 มีภูมิลาํเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.79 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑลและ

ภาคกลาง ร้อยละ 18.25 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.64 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคใต ้

ตวัอยา่งร้อยละ 48.64 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.36 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 8.82 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.16 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.89 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.60 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 23.53 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 95.78 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.02 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.75 นบัถือศาสนาคริสต์ 

และอืน่ ๆ  และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 23.15 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.68 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.79 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

 

วันอาทิตย์ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2564 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตัวอย่างร้อยละ 29.49 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.20 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.50                         

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.53 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.53 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 10.63 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.20 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.63

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.95 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.14 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผู ้ใชแ้รงงาน      

ร้อยละ 19.76 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 2.71 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 18.93 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.26 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.26 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท  ร้อยละ 9.73 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.75 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 7.32 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 8.75 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านคดิว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2564 จะเป็นอย่างไร เม่ือเทยีบกับปี 2563  

ความคดิเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2564 เม่ือเทียบกับปี 2563 ร้อยละ 

สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิม 41.63 

สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากข้ึน 35.30 

สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลง 15.46 

สถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลย 4.22 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.39 

รวม 100.00 

 

2. ท่านคดิว่ารัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา ในปี 2564 จะเป็นอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา ในปี 2564 ร้อยละ 

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จะอยูย่าวตลอดทั้งปี 54.15 

รัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี 13.12 

จะมีการยบุสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ 8.45 

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จะลาออก 7.62 

จะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล 3.02 

พลเอกประยทุธ์ จะโดนคดีความทางการเมืองจนตอ้งหลุดจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 2.26 

รัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จะโดนรัฐประหาร 1.73 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 15.01 

 

3. ท่านคดิว่าม็อบคณะราษฎรในปี 2564 จะเป็นอย่างไร 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อม็อบคณะราษฎรในปี 2564 ร้อยละ 

มอ็บคณะราษฎรจะไปเร่ือย ๆ เหมือนเดิม 43.21 

มอ็บคณะราษฎรจะอ่อนแรงลง 22.78 

มอ็บคณะราษฎรจะยติุลง 13.80 

มอ็บคณะราษฎรจะสามารถยกระดับได ้ 11.24 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 8.97 

รวม 100.00 
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4. ท่านคดิว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 ร้อยละ 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลง 52.19 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเหมือนเดิม 32.13 

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิจะดีข้ึน 14.63 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.05 

รวม 100.00 

 

5. ท่านคดิว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 ในประเทศไทย จะเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 ในประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 ร้อยละ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงข้ึน 48.11 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะลดน้อยลง 28.81 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเหมือนเดิม 22.10 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.98 

รวม 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.75 

ปริมณฑลและภาคกลาง 342 25.79 

ภาคเหนือ 242 18.25 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 446 33.64 

ภาคใต ้ 180 13.57 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที ่2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 645 48.64 

หญิง 681 51.36 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 117 8.82 

26 – 35 ปี 201 15.16 

36 – 45 ปี 277 20.89 

46 – 59 ปี 419 31.60 

60 ปี ข้ึนไป 312 23.53 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,270 95.78 

อิสลาม 40 3.02 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 10 0.75 

ไม่ระบุ 6 0.45 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 307 23.15 

สมรส 977 73.68 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 37 2.79 

ไม่ระบุ 5 0.38 

รวม 1,326 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศกึษาหรือตํ่ากว่า 391 29.49 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 427 32.20 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 126 9.50 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 312 23.53 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 60 4.53 

ไม่ระบุ 10 0.75 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 141 10.63 

พนกังานเอกชน 175 13.20 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 300 22.63 

เกษตรกร/ประมง 185 13.95 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 214 16.14 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 262 19.76 

นกัเรียน/นกัศึกษา 36 2.71 

ไม่ระบุ 13 0.98 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 251 18.93 

ไม่เกิน 10,000 บาท 335 25.26 

10,001 – 20,000 บาท 335 25.26 

20,001 – 30,000 บาท 129 9.73 

30,001 – 40,000 บาท 63 4.75 

40,001 บาทข้ึนไป 97 7.32 

ไม่ระบุ 116 8.75 

รวม 1,326 100.00 
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