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“การเมือง เศรษฐกจิ และโควดิ 19 ในปี 2566” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การเมือง เศรษฐกิจ 

และโควิด 19 ในปี 2566” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 3-6 มกรำคม 2566 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ  
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2566 กำรส ำรวจ 
อำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำง 
ดว้ยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2566 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565  
พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 45.27 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะวุ่นวำยเหมือนเดิม รองลงมำ ร้อยละ 36.11 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง  
จะวุ่นวำยมากขึน้ ร้อยละ 10.07 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะวุ่นวำยน้อยลง ร้อยละ 7.86 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะไม่วุ่นวายเลย           
และร้อยละ 0.69 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเลือกตั้ ง ส.ส. ท่ีจะเกิดขึ้ นในปี  2566 พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 62.60 ระบุ ว่ำ มีแนวโน้ม 
ว่ำจะมีกำรซ้ือเสียงเลือกตั้ง รองลงมำ ร้อยละ 36.56 ระบุว่ำ มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรใช้อิทธิพล และ/หรือ อ ำนำจรัฐในกำรหำเสียง ร้อยละ 33.74  
ระบุว่ำ จะมีกำรโกงกำรเลือกตั้ง แต่ไม่สำมำรถเอำผิดผูบ้งกำรได้ ร้อยละ 29.39 ระบุว่ำ จะมีกำรใช้เงินในกำรหำเสียงมำกกว่ำท่ีคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง (กกต.) ก ำหนด และจะมีแค่กำรท ำผิดกฎหมำยกำรเลือกตั้งในเร่ืองเล็ก ๆ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน ร้อยละ 20.23 ระบุว่ำ จะไม่มี 
กำรซ้ือเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 16.95 ระบุว่ำ จะไม่มีกำรใช้อิทธิพล และ/หรือ  อ ำนำจรัฐในกำรหำเสียง ร้อยละ 12.82 ระบุว่ำ จะมีกำรใช้เงิน 
ในกำรหำเสียงตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก ำหนด ร้อยละ 11.30 ระบุว่ำ จะไม่มีกำรท ำผิดกฎหมำยกำรเลือกตั้ง ร้อยละ 4.05 ระบุว่ำ 
จะมีกำรโกงกำรเลือกตั้ง และสำมำรถเอำผิดผูบ้งกำรได ้และร้อยละ 0.53 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไทยในปี 2566 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2565 พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 37.25  
ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ  จะดีขึ้น รองลงมำ ร้อยละ 34.51 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ  จะเหมือนเดิม ร้อยละ 28.09 ระบุว่ำ 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ จะแย่ลง และร้อยละ 0.15 ระบุวำ่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย ปี  2566 เม่ือเปรียบเทียบ 
กับปี 2565 พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 35.57 ระบุว่ำ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป รองลงมำ ร้อยละ 32.06 ระบุว่ำ  
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะลดน้อยลง ร้อยละ 19.70 ระบุว่ำ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะเหมือนเดิม และร้อยละ 12.67 ระบุว่ำ  
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะรุนแรงขึน้ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคกลำง            
ร้อยละ 18.01 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้และร้อยละ 7.71    
มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออก ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 12.90 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.79 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 18.93 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.64 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.74 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 95.73 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.05 นบัถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 1.22 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอืน่ ๆ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 32.14 สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.88 สมรส และร้อยละ 1.98 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.72  
จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 35.04 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.86 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  
ร้อยละ 28.17 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.21 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2566 
ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6 

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 

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
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.55 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.80 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.52
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.37 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.03 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน     
ร้อยละ 19.69 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 5.04 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 21.37 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 21.91 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.93 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 11.53 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.35 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.51  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.40 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2566 จะเป็นอย่างไร เม่ือเทียบกับปี 2565  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2566 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565 ร้อยละ 

สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะวุ่นวำยเหมือนเดิม 45.27 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะวุ่นวำยมากขึน้ 36.11 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะวุ่นวำยน้อยลง 10.07 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะไม่วุ่นวายเลย 7.86 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.69 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่าการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะเกิดขึน้ในปี 2566 ในเขตเลือกตั้งของท่าน จะเป็นอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะเกิดขึน้ในปี 2566 ร้อยละ 
มีแนวโนม้ว่ำจะมีกำรซ้ือเสียงเลือกตั้ง 62.60 
มีแนวโนม้ว่ำจะมีกำรใชอ้ิทธิพล และ/หรือ อ ำนำจรัฐในกำรหำเสียง 36.56 
จะมีกำรโกงกำรเลือกตั้ง แต่ไม่สำมำรถเอำผิดผูบ้งกำรได ้ 33.74 
จะมีกำรใชเ้งินในกำรหำเสียงมำกกว่ำท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก ำหนด 29.39 
จะมีแค่กำรท ำผิดกฎหมำยกำรเลือกตั้งในเร่ืองเลก็ ๆ 29.39 
จะไม่มีกำรซ้ือเสียงเลือกตั้ง 20.23 
จะไม่มีกำรใชอ้ิทธิพล และ/หรือ อ ำนำจรัฐในกำรหำเสียง 16.95 
จะมีกำรใชเ้งินในกำรหำเสียงตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก ำหนด 12.82 
จะไม่มีกำรท ำผิดกฎหมำยกำรเลือกตั้ง 11.30 
จะมีกำรโกงกำรเลือกตั้ง และสำมำรถเอำผิดผูบ้งกำรได ้ 4.05 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.53 

 
3. ท่านคิดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2566 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2565 ร้อยละ 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ จะดีขึน้ 37.25 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ จะเหมือนเดิม 34.51 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ จะแย่ลง 28.09 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.15 

รวม 100.00 
 
4. ท่านคิดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปี 2566 ในประเทศไทย จะเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย ปี 2566 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565 ร้อยละ 
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป 35.57 
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะลดน้อยลง 32.06 
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะเหมือนเดิม 19.70 
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะรุนแรงขึน้ 12.67 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.55 
ภำคกลำง 243 18.55 
ภำคเหนือ 236 18.01 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 438 33.44 
ภำคใต ้ 180 13.74 
ภำคตะวนัออก 101 7.71 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 630 48.09 
หญิง 680 51.91 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 169 12.90 
26-35 ปี 233 17.79 
36-45 ปี 248 18.93 
46-59 ปี 349 26.64 
60 ปีขึ้นไป 311 23.74 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,254 95.73 
อิสลำม 40 3.05 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.22 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 421 32.14 
สมรส 863 65.88 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 26 1.98 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 337 25.72 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 459 35.04 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 103 7.86 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 369 28.17 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 42 3.21 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 112 8.55 
พนกังำนเอกชน 207 15.80 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 295 22.52 
เกษตรกร/ประมง 162 12.37 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 210 16.03 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 258 19.69 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 66 5.04 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 280 21.37 
ไม่เกิน 10,000 บำท 287 21.91 
10,001-20,000 บำท 379 28.93 
20,001-30,000 บำท 151 11.53 
30,001-40,000 บำท 57 4.35 
40,001 บำทขึ้นไป 59 4.51 
ไม่ระบ ุ 97 7.40 

รวม 1,310 100.00 
 

 
 

 
 


