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“การสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั�งที� �” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เรื,อง “การสํารวจคะแนน
นิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั�งที� �” ทาํการสํารวจระหว่างวนัที, 22 – 24 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที,มีอายุ 18 ปีขึ:นไป กระจายทุกภูมิภาค 
ระดับการศึกษา และอาชีพทั,วประเทศ รวมทั: งสิ:น จาํนวน 2,517 หน่วยตวัอย่าง เกี,ยวกับการสํารวจคะแนนนิยมทางการเมือง การสํารวจอาศัย        
การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื,อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย    
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเชื,อมั,นที,ร้อยละ 95.0 

จากการสาํรวจเมื,อถามถึงบุคคลที,ประชาชนจะสนบัสนุนใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรีในวนันี:  พบวา่ อนัดบั 1 ร้อยละ 44.06 ระบุวา่เป็น ยงัหาคน
ที�เหมาะสมไม่ได้ อนัดบั 2 ร้อยละ 25.47 ระบุวา่เป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เพราะ บริหารงานดีอยูแ่ลว้ ทาํงานตรงไปตรงมา มีความซื,อสตัย ์
บา้นเมืองสงบไม่วุน่วายช่วยเหลือประชาชนไดจ้ริง และอยากให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไป อนัดบั 3 ร้อยละ 8.07 ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 
(พรรคเพื�อไทย) เพราะ มีประสบการณ์การทาํงาน การบริหารงานที,ผ่านมาไดดี้ พดูจริง ทาํจริง และชื,นชอบเป็นการส่วนตวัอนัดบั 4 ร้อยละ 7.03 
ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 5 ร้อยละ 4.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา              
พูดจริง ทาํจริง มีความซื,อสัตย ์และชื,นชอบเป็นการส่วนตวั อนัดบั 6 ร้อยละ 3.93 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ�มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ 
อยากไดค้นรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ และชื,นชอบนโยบายพรรค อนัดบั 7 ร้อยละ 1.67 ระบุวา่เป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ                 
มีวิสัยทศัน์ที,ดี มีความเป็นผูน้าํ มีความสามารถทางดา้นเศษฐกิจ และมีความเขา้ใจการเมืองทั:งแบบเก่าและแบบใหม่ อนัดบั 8 ร้อยละ 0.99 ระบุวา่เป็น 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื�อไทย) เพราะ ชอบผลงานของพรรคเพื,อไทย และเศรษฐกิจน่าจะดีขึ:น อนัดับ 9 ร้อยละ 0.95 ระบุว่าเป็น            
นายอภิสิทธิ7 เวชชาชีวะ เพราะ มีความเป็นผูน้าํ การทาํงานมีความยดืหยุน่ อนัดบั 10 ร้อยละ 0.87 ระบุวา่เป็น นายมิ�งขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) 
เพราะ มีนโยบายพรรคที,ชดัเจน น่าจะช่วยแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจไดดี้ อนัดบั 11 ร้อยละ 0.83 ระบุวา่เป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 
เพราะ ไม่มีประวติัด่างพร้อย และมีวิสัยทัศน์ที,ดี อนัดับ 12 ร้อยละ 0.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีผลงาน             
ในการทาํงานที,ดี และบริหารจดัการงานไดดี้ อนัดบัที, 13 ร้อยละ 0.32 ระบุวา่ นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา (พรรคประชาชาต)ิ เพราะ ชอบในการทาํงาน 
และชื,นชอบเป็นการส่วนตวั และนายชวน หลีกภัย ในสัดส่วนที,เท่ากนั อนัดบั 14 ร้อยละ 0.20 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ  สิทธิพันธ์ุ อนัดบั 15   
ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น นายอุตตม สาวนายน (พรรคพลังประชารัฐ) อนัดบัที, 16 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 
เพราะ มีประสบการณ์ในการทาํงานที,ยาวนาน และน่าช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจไดดี้ และอนัดบั 17 ร้อยละ 0.04 ระบุวา่เป็น นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 
(พรรคชาตไิทยพฒันา)  

และเมื,อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั: งที,  1 เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผูที้, ระบุว่า                   
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยรุาพนัธ์ุ นายมิ,งขวญั แสงสุวรรณ์ นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา นายชวน หลีกภยั 
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล และนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา มีสัดส่วนลดลง ซึ, งในขณะที,ผูที้,ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา                 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นายกรณ์ จาติกวณิช นายสมพงษ ์อมรวิวฒัน์ นายอภิสิทธิZ  เวชชาชีวะ นายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ นายอุตตม สาวนายน 
ยงัหาคนที,เหมาะสมไม่ได ้และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสดัส่วนเพิ�มขึ�น 

ท้ายที,สุด เมื,อถามถึงพรรคการเมืองที,ประชาชนจะสนับสนุนในวนันี:  พบว่า อนัดับ 1 ร้อยละ 32.38 ระบุว่าเป็น ไม่สนับสนุนพรรค
การเมืองใดเลย อนัดบั 2 ร้อยละ 20.70 ระบุวา่เป็น พรรคเพื,อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 15.73 ระบุวา่เป็น พรรคพลงัประชารัฐ อนัดบั 4 ร้อยละ 13.47 
ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อนัดับ 5 ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย ์อนัดับ 6 ร้อยละ 3.42 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดับ 7              
ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 1.43 ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 9 ร้อยละ 1.11 ระบุวา่เป็น พรรคกลา้ อนัดบั 10 
ร้อยละ 0.60 ระบุวา่เป็น พรรคเพื,อชาติ อนัดบั 11 ร้อยละ 0.36 ระบุวา่เป็น พรรคชาติไทยพฒันา อนัดบั 12 ร้อยละ 0.20 ระบุวา่เป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
อนัดบั 13 ร้อยละ 0.16 ระบุวา่เป็น พรรคประชาชาติ อนัดบั 14 ร้อยละ 0.11 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพฒันา และอนัดบั 15 ร้อยละ 0.08 ระบุวา่เป็น 
พรรครวมพลงัประชาชาติไทย และเมื,อเปรียบเทียบกบัผลการสํารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั: งที, 1 เดือนธันวาคม 2562 พบว่า                
ผูที้,ระบุวา่ พรรคพลงัประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย ์พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพฒันา พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคประชาชาติ มีสัดส่วนลดลง 
ซึ,งในขณะที,ผูที้,ระบุวา่ พรรคเพื,อไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื,อชาติ พรรคชาติพฒันา ไม่สนบัสนุนพรรคการเมืองใดเลย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ
มีสดัส่วนเพิ�มขึ�น และผูที้,ระบุวา่ พรรครวมพลงัประชาชาติไทย มีสดัส่วนเท่าเดมิ 

 

วันอาทิตย์ที� 28 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 
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เมื,อพิจารณาลกัษณะทั,วไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.94 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.02 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     
และภาคกลาง ร้อยละ 18.32 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.45 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.27 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้
ตวัอยา่งร้อยละ 48.91 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.09 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 7.43 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.70 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.40 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.02 มีอายุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.45 มีอาย ุ60 ปีขึ:นไป ตวัอยา่งร้อยละ 95.35 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.22 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.87 นบัถือศาสนาคริสต ์
และอื,น ๆ และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 24.91 สถานภาพโสด ร้อยละ 70.24 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.17 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 29.16 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ, ากว่า ร้อยละ 30.91 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.71               
จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.30 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.09 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 11.01 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 13.47 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 20.86 
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.26 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.16 ประกอบอาชีพรับจ้างทั,วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 18.47 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 2.94 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอย่างร้อยละ 18.63 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 26.10 มีรายไดเ้ฉลี,ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.87 มีรายไดเ้ฉลี,ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท ร้อยละ 10.81 มีรายได้เฉลี,ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.05 มีรายได้เฉลี,ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.15          
มีรายไดเ้ฉลี,ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ:นไป และร้อยละ 7.39 ไม่ระบุรายได ้
 

1. วนันี�ท่านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 

อันดบั บุคคลที�ประชาชนจะสนบัสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวนันี� 

ร้อยละ 
คะแนนนิยม
รายไตรมาส 

ครั�งที� 2 
(ม.ิย. 63) 

คะแนนนิยม
รายไตรมาส 

ครั�งที� 1 
(ธ.ค. 62) 

1 ยงัหาคนที�เหมาะสมไม่ได้ 44.06 17.32 
2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ บริหารงานดีอยู่แลว้ ทํางานตรงไปตรงมา มีความซื,อสัตย ์

บา้นเมืองสงบไม่วุน่วายช่วยเหลือประชาชนไดจ้ริง และอยากใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป 
25.47 23.74 

3 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคเพื�อไทย) เพราะ มีประสบการณ์การทาํงาน การบริหารงาน        
ที,ผา่นมาไดดี้ พดูจริง ทาํจริง และชื,นชอบเป็นการส่วนตวั 

8.07 11.95 

4 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 7.03 3.46 
5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ทาํจริง            

มีความซื,อสตัย ์และชื,นชอบเป็นการส่วนตวั 
4.57 3.90 

6 นายพิธา ลิ�มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากไดค้นรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ และชื,นชอบ
นโยบายพรรค 

3.93 - 

7 นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ มีวิสัยทัศน์ที, ดี มีความเป็นผูน้ํา มีความสามารถทาง             
ดา้นเศษฐกิจ และมีความเขา้ใจการเมืองทั:งแบบเก่าและแบบใหม่ 

1.67 0.04 

8 นายสมพงษ์ อมรววิฒัน์ (พรรคเพื�อไทย) เพราะ ชอบผลงานของพรรคเพื,อไทย และเศรษฐกิจน่าจะดีขึ:น 0.99 0.40 
9 นายอภิสิทธิ7 เวชชาชีวะ เพราะ มีความเป็นผูน้าํ การทาํงานมีความยดืหยุน่ 0.95 0.67 
10 นายมิ�งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพราะ มีนโยบายพรรคที,ชดัเจน น่าจะช่วยแกไ้ข

ปัญหาเศรษฐกิจไดดี้ 
0.87 0.88 

11 นายจุรินทร์ ลักษณวศิิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ไม่มีประวติัด่างพร้อย และมีวสิยัทศัน์ที,ดี 0.83 2.47 
12 นายอนุทนิ ชาญวรีกูล (พรรคภูมใิจไทย) เพราะ มีผลงานในการทาํงานที,ดี และบริหารจดัการงานไดดี้  0.44 1.08 
13 นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา (พรรคประชาชาต)ิ เพราะ ชอบในการทาํงาน และชื,นชอบเป็นการส่วนตวั 0.32 0.47 

นายชวน หลีกภัย 0.32 0.56 
14 นายชัชชาต ิสิทธิพนัธ์ุ 0.20 0.12 
15 นายอุตตม สาวนายน (พรรคพลังประชารัฐ) 0.16 0.04 
16 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เพราะ มีประสบการณ์ในการทาํงานที,ยาวนาน และน่าช่วยแกปั้ญหา

เศรษฐกิจไดดี้ 
0.08 0.32 

17 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาตไิทยพฒันา) 0.04 0.88 
รวม 100.00 100.00 
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2. วนันี�ท่านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

อันดบั พรรคการเมืองที�ประชาชนจะสนบัสนุนในวนันี� 

ร้อยละ 
คะแนนนิยม
รายไตรมาส 

ครั�งที� 2 
(ม.ิย. 63) 

คะแนนนิยม
รายไตรมาส 

ครั�งที� 1 
(ธ.ค. 62) 

1 ไม่สนบัสนุนพรรคการเมืองใดเลย 32.38 13.46 
2 พรรคเพื,อไทย 20.70 19.95 
3 พรรคพลงัประชารัฐ 15.73 16.69 
4 พรรคกา้วไกล 13.47 - 
5 พรรคประชาธิปัตย ์ 7.75 10.83 
6 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.42 1.59 
7 พรรคเสรีรวมไทย 2.50 2.03 
8 พรรคภูมิใจไทย 1.43 2.43 
9 พรรคกลา้ 1.11 - 
10 พรรคเพื,อชาติ 0.60 0.20 
11 พรรคชาติไทยพฒันา 0.36 0.92 
12 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 0.20 0.48 
13 พรรคประชาชาติ 0.16 0.20 
14 พรรคชาติพฒันา 0.11 0.04 
15 พรรครวมพลงัประชาชาติไทย 0.08 0.08 

 รวม 100.00 100.00 
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ลักษณะทั�วไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จาํนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 225 8.94 
ปริมณฑลและภาคกลาง 655 26.02 
ภาคเหนือ 461 18.32 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 842 33.45 
ภาคใต ้ 334 13.27 

รวม 2,517 100.00 
 
ตารางที� 2 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 1,231 48.91 
หญิง 1,286 51.09 

รวม 2,517 100.00 
 
ตารางที� 3 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จาํนวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 187 7.43 
26 – 35 ปี 370 14.70 
36 – 45 ปี 589 23.40 
46 – 59 ปี 806 32.02 
60 ปี ขึ:นไป 565 22.45 
ไม่ระบุ – – 

รวม 2,517 100.00 
 
ตารางที� 4 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามศาสนา 

ศาสนา จาํนวน ร้อยละ 
พทุธ 2,400 95.35 
อิสลาม 81 3.22 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 22 0.87 
ไม่ระบุ 14 0.56 

รวม 2,517 100.00 
 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จาํนวน ร้อยละ 

โสด 627 24.91 
สมรส 1,768 70.24 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
 

105 4.17 

ไม่ระบุ 17 0.68 
รวม 2,517 100.00 



5 
 

 
 

ลักษณะทั�วไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ,ากวา่ 734 29.16 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 778 30.91 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 194 7.71 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 662 26.30 
สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 128 5.09 
ไม่ระบุ 21 0.83 

รวม 2,517 100.00 
 
ตารางที� 7 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จาํนวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 277 11.01 
พนกังานเอกชน 339 13.47 
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 525 20.86 
เกษตรกร/ประมง 384 15.26 
รับจา้งทั,วไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 432 17.16 
พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 465 18.47 
นกัเรียน/นกัศึกษา 74 2.94 
ไม่ระบุ 21 0.83 

รวม 2,517 100.00 
 
ตารางที� G แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี�ยต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 469 18.63 
ไม่เกิน 10,000 บาท 657 26.10 
10,001 – 20,000 บาท 626 24.87 
20,001 – 30,000 บาท 272 10.81 
30,001 – 40,000 บาท 127 5.05 
40,001 บาทขึ:นไป  180 7.15 
ไม่ระบุ 186 7.39 

รวม 2,517 100.00 
 
  

 


