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***หมายเหตุ เน่ืองจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อความปลอดภยัของพนักงาน ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล”            
จึงหยดุท าการส ารวจตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง  

 “1 ปีหลงัการเลือกตั้งทัว่ไป”  
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน           
เร่ือง “1 ปีหลังการเลือกตั้งทั่วไป” ท าการส ารวจระหว่างวนัท่ี 17 และ 20 มีนาคม 2563 จากประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีขึ้นไป ทัว่ประเทศ กระจาย   
ทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา และอาชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ านวน 1,275 หน่วยตวัอย่าง เก่ียวกบับทบาทของ ส.ส. ในช่วงท่ีผ่านมา 1 ปี  
หลงัการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 การส ารวจอาศยัการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก 
(Master Sample) ของ “นิดา้โพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค  
สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 
ร้อยละ 95.0 
 จากการส ารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ ส.ส. ในช่วงท่ีผ่านมา 1 ปีหลงัการเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่                
ร้อยละ 36.99 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ากนัไปมา และชอบอ้างประชาชน รองลงมา ร้อยละ 33.33              
ระบุว่า หลังการเลือกตั้ง ส.ส. หายหน้าไปเลย ร้อยละ 28.80 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่มัวแต่ต่อสู้กันเพ่ือแย่งต าแหน่ง ร้อยละ 13.21 ระบุว่า                       
ส.ส. จากพรรคท่ีเป็นรัฐบาล เอาแต่จับกลุ่มต่อรองต าแหน่งทางการเมือง ร้อยละ 11.22 ระบุว่า ส.ส. ท่ีเลือกไปขยันลงพื้นที่พบประชาชน              
ร้อยละ 7.24 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่ในสภาฯ มีความกระตือรือร้นในการท างานเพ่ือประชาชน ร้อยละ 6.92 ระบุว่า ส.ส. จากพรรคท่ีเป็น              
ฝ่ายค้าน ใช้เป็นแต่วาทกรรมเพื่อล้มรัฐบาล ร้อยละ 2.78 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาทใหม่ในการเป็นมืออาชีพในการท างานเพ่ือ
ประชาชน และร้อยละ 3.18 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจ 3 เดือนหลงัการเลือกตั้งทัว่ไป ท่ีส ารวจเม่ือ
เดือนมิถุนายน 2562 พบว่า สัดส่วนของผูท่ี้ระบุว่า หลังการเลือกตั้ง ส.ส. หายหน้าไปเลย ส.ส. ส่วนใหญ่มัวแต่ต่อสู้กันเพื่อแย่งต าแหน่ง                   
ส.ส. จากพรรคท่ีเป็นรัฐบาล เอาแต่จับกลุ่มต่อรองต าแหน่งทางการเมือง ส.ส. ส่วนใหญ่ในสภาฯ มีความกระตือรือร้นในการท างาน                            
เพื่อประชาชน ส.ส. จากพรรคท่ีเป็นฝ่ายค้านใช้เป็นแต่วาทกรรมเพื่อล้มรัฐบาล และส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาทใหม่ในการเป็นมืออาชีพ               
ในการท างานเพื่อประชาชน มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีสัดส่วนของผูท่ี้ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ากนั
ไปมา และชอบอา้งประชาชน และส.ส. ท่ีเลือกไปขยนัลงพ้ืนท่ีพบประชาชน มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น  
 ท้ายท่ีสุดเม่ือถามถึงการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผูส้มัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเดิม หากวนัน้ี               
เป็นวนัเลือกตั้ ง พบว่า ส่วนใหญ่  ร้อยละ 34.13 ระบุว่า ลงคะแนนให้กับผู ้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองอ่ืน รองลงมา                   
ร้อยละ 33.10 ระบุว่า ลงคะแนนให้กับผู ้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเดิมที่ เคยเลือก ร้อยละ 11.93 ระบุอื่น ๆ ได้แก่                        
ยงัไม่ตดัสินใจ ขอดูนโยบายของพรรค ความรู้ความสามารถของตวั ส.ส. และดูว่า ส.ส. ท่ีจะเลือกอยู่พรรคไหน ร้อยละ 10.42 ระบุว่า ไปเลือก   
แต่ไม่ลงคะแนนให้ใคร (Vote No) ร้อยละ 4.06 ระบุว่า ไม่ไปลงคะแนน และร้อยละ 6.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และเม่ือเปรียบเทียบ
กบัผลการส ารวจ 3 เดือนหลงัการเลือกตั้งทัว่ไป ท่ีส ารวจเม่ือเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า สัดส่วนของผูท่ี้ระบุว่า ลงคะแนนให้กบัผูส้มคัร ส.ส. 
หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเดิมท่ีเคยเลือก มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีสัดส่วนของผูท่ี้ระบุว่า  ลงคะแนนให้กับผูส้มัคร ส.ส. หรือ              
พรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองอื่น ไปเลือก แต่ไม่ลงคะแนนให้ใคร (Vote No) ไม่ไปลงคะแนน และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ยงัไม่ตดัสินใจ ขอดูนโยบาย            
ของพรรค ความรู้ความสามารถของตวั ส.ส. และดูว่า ส.ส. ท่ีจะเลือกอยูพ่รรคไหน มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 
 เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่ง ร้อยละ 8.91 มีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.78 มีภูมิล าเนาอยูป่ริมณฑล
และภาคกลาง ร้อยละ 18.38 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.52 มีภูมิล าเนาอยู่
ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.45 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.55 เป็นเพศหญิง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

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

วันเสาร์ท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “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 / nidapoll.nida@hotmail.co.th จ านวน 2 หนา้ (รวมหนา้น้ี)  
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ตวัอยา่งร้อยละ 7.24 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 13.76 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.83 มีอาย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.38 มีอาย ุ46 – 59 ปี 
และร้อยละ 23.79 มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอย่างร้อยละ 95.07 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.58 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.79 นบัถือศาสนา
คริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 21.56 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.75 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.97 หมา้ย หยา่ร้าง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตวัอย่างร้อยละ 29.44 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต ่ากว่า ร้อยละ 30.07 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.71                 
จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.33 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.57 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุการศึกษา   

ตัวอย่างร้อยละ 10.58 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.64 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน                        
ร้อยละ 22.52 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.51 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.56 ประกอบอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 18.85 เป็นพ่อบา้น/แมบ่า้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 2.31 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.03 ไม่ระบุอาชีพ   

ตวัอย่างร้อยละ 17.66 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 26.89 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 23.23 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.90 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.69 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
ร้อยละ 8.04 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.59 ไม่ระบุรายได ้

 

1.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่านมา 1 ปีหลังการเลือกตั้งเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2562  
(ทั้ง ส.ส. ระบบเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเหน็ของประชาชนต่อบทบาทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่านมา 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 

ร้อยละ 

1 ปี 
(เดือน ม.ีค. 63) 

3 เดือน 
(เดือน ม.ิย. 62) 

ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ากนัไปมา และชอบอา้งประชาชน 36.99 34.30 
หลงัการเลือกตั้ง ส.ส. หายหน้าไปเลย 33.33 35.79 
ส.ส. ส่วนใหญ่มวัแต่ต่อสู้กันเพ่ือแย่งต าแหน่ง  28.80 46.44 
ส.ส. จากพรรคท่ีเป็นรัฐบาล เอาแต่จบักลุ่มต่อรองต าแหน่งทางการเมือง 13.21 31.95 
ส.ส. ท่ีเลือกไปขยนัลงพื้นที่พบประชาชน 11.22 9.16 
ส.ส. ส่วนใหญ่ในสภาฯ มีความกระตือรือร้นในการท างานเพ่ือประชาชน 7.24 8.69 
ส.ส. จากพรรคท่ีเป็นฝ่ายค้าน ใชเ้ป็นแต่วาทกรรมเพื่อลม้รัฐบาล 6.92 16.29 
ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาทใหมใ่นการเป็นมืออาชีพในการท างานเพ่ือประชาชน 2.78 8.30 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.18 5.48 

 

2.  หากวันนี้มีการเลือกตั้ ง ท่านจะไปลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเดิม ที่ท่านเคยลงคะแนนให้              
เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2562 หรือไม่ 

การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเดิม  
หากวันนีเ้ป็นวันเลือกตั้ง 

ร้อยละ 
1 ปี 

(เดือน ม.ีค. 63) 
3 เดือน 

(เดือน ม.ิย. 62) 
ลงคะแนนให้กบัผูส้มคัร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองอ่ืน 34.13 21.22 
ลงคะแนนให้กบัผูส้มคัร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเดิมท่ีเคยเลือก 33.10 59.04 
อ่ืน ๆ ได้แก่ ยงัไม่ตัดสินใจ ขอดูนโยบายของพรรค ความรู้ความสามารถของตัว ส.ส. และดูว่า             

ส.ส. ท่ีจะเลือกอยูพ่รรคไหน 
11.93 2.51 

ไปเลือก แต่ไม่ลงคะแนนใหใ้คร (Vote No) 10.42 5.01 
ไม่ไปลงคะแนน 4.06 2.74 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.36 9.48 

รวม 100.00 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.91 
ปริมณฑลและภาคกลาง 324 25.78 
ภาคเหนือ 231 18.38 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.41 
ภาคใต ้ 170 13.52 

รวม 1,275 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 609 48.45 
หญิง 648 51.55 

รวม 1,275 100.00 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 91 7.24 
26 – 35 ปี 173 13.76 
36 – 45 ปี 287 22.83 
46 – 59 ปี 407 32.38 
60 ปี ขึ้นไป 299 23.79 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,275 100.00 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พุทธ 1,195 95.07 
อิสลาม 45 3.58 
คริสต ์และอื่น ๆ 10 0.79 
ไม่ระบ ุ 7 0.56 

รวม 1,275 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 271 21.56 
สมรส 927 73.75 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 50 3.97 
ไม่ระบ ุ 9 0.72 

รวม 1,275 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา/ต ่ากว่า 370 29.44 
มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 378 30.07 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 97 7.71 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 331 26.33 
สูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า 70 5.57 
ไม่ระบ ุ 11 0.88 

รวม 1,275 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 133 10.58 
พนกังานเอกชน 184 14.64 
เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 283 22.52 
เกษตรกร/ประมง 195 15.51 
รับจา้งทัว่ไป 183 14.56 
พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 237 18.85 
นกัเรียน/นกัศึกษา 29 2.31 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาก าไร – – 
ไม่ระบ ุ 13 1.03 

รวม 1,275 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 222 17.66 
ไม่เกิน 10,000 บาท 338 26.89 
10,001 – 20,000 บาท 292 23.23 
20,001 – 30,000 บาท 137 10.90 
30,001 – 40,000 บาท 59 4.69 
40,001 บาทขึ้นไป 101 8.04 
ไม่ระบ ุ 108 8.59 

รวม 1,275 100.00 
 
 


