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 “ท่านอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่หรือยงั”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน             
เร่ือง   “ท่านอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือยัง” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 8 – 9 กรกฎำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,254 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรอยำกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งผูบ้ริหำร
ท้องถ่ิน (นำยก อบจ. นำยกเทศมนตรี นำยก อบต. ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพทัยำ) กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช ้        
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) 
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธี          
กำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ งผูบ้ริหำรท้องถ่ิน (นำยก อบจ. นำยกเทศมนตรี                   
นำยก อบต. ผูว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพทัยำ) พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.29 ระบุวำ่ อยำกไปใชสิ้ทธิมำก รองลงมำ ร้อยละ 18.66 
ระบุวำ่ ค่อนขำ้งอยำกไปใชสิ้ทธิ ร้อยละ 12.05 ระบุวำ่ ไม่อยำกไปใชสิ้ทธิเลย ร้อยละ 8.61 ระบุวำ่ ไม่ค่อยอยำกไปใชสิ้ทธิ และร้อยละ 2.39 ระบุวำ่ 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ด้ำนกำรพิจำรณำของประชำชนในกำรตัดสินใจเลือกผู ้บริหำรท้องถ่ิน (นำยก อบจ. นำยกเทศมนตรี นำยก อบต. ผู ้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพทัยำ) พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.41 ระบุวำ่ พิจำรณำจำกผลงำนท่ีผ่ำนมำในกำรท ำประโยชน์เพ่ือทอ้งถ่ิน รองลงมำ 
ร้อยละ 33.17 ระบุว่ำ พิจำรณำจำกนโยบำยกำรบริหำรและกำรพฒันำทอ้งถ่ินของผูส้มคัร ร้อยละ 31.58 ระบุว่ำ พิจำรณำจำกประวติัพฤติกรรม              
ส่วนบุคคล ร้อยละ 27.59 ระบุว่ำ พิจำรณำจำกคุณสมบัติประวติัส่วนบุคคล เช่น อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ ร้อยละ 6.70 ระบุว่ำ พิจำรณำจำก                        
พรรคกำรเมืองท่ีผูส้มคัรสังกดั ร้อยละ 4.23 ระบุวำ่ พิจำรณำจำกช่ือเสียงของผูส้มคัร ร้อยละ 3.99 ระบุว่ำ พิจำรณำจำกควำมสัมพนัธ์ส่วนบุคคล               
กับผูส้มัคร เช่น เป็นพ่อ-แม่ ลูก-หลำน ญำติพี่น้อง-เพื่อน ร้อยละ 3.43 ระบุว่ำ พิจำรณำว่ำใครเป็นผูส้นับสนุนผูส้มัคร ร้อยละ 0.16 ระบุว่ำ            
อ่ืน ๆ ได้แก่ เลือกตำมคนในครอบครัว และไม่พิจำรณำจำกอะไรเลยเพรำะตั้ งใจจะกำบัตรให้เสีย และร้อยละ 3.83 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/        
ไม่สนใจ 

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในกำรปรับเปล่ียนผูบ้ริหำรท้องถ่ิน (นำยก อบจ. นำยกเทศมนตรี นำยก อบต.                       
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพทัยำ) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.94 ระบุว่ำ ไม่อยำกเปล่ียนผูบ้ริหำรท้องถ่ินทุกต ำแหน่ง รองลงมำ    
ร้อยละ 26.48 ระบุวำ่ อยำกเปล่ียนผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินในบำงต ำแหน่ง ร้อยละ 25.60 ระบุวำ่ อยำกเปล่ียนผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินทุกต ำแหน่ง ร้อยละ 13.64 
ระบุวำ่ ยงัไม่แน่ใจ และร้อยละ 3.34 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.77 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.84 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.26 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.64 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.12 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.88 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 7.02 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 16.75 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.77 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.53 มีอำย ุ46 – 59 ปี และ
ร้อยละ 19.93 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.53 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.39 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นับถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.65 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.41 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.58 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

วนัพธุท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 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 / nidapoll.nida@hotmail.co.th 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 30.94 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.26 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.17                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.13 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.99 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 11.00 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.96 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 21.69 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.75 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 18.02 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.35 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.39 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นองคก์รอิสระท่ี
ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 16.51 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.01 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.27 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 9.17 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.94 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 7.66  
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.44ไม่ระบุรำยได ้

 
1.  ท่านอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือยงั (นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา)  

ความต้องการของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  
(นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา) 

ร้อยละ 

อยำกไปใชสิ้ทธิมำก 58.29 
ค่อนขำ้งอยำกไปใชสิ้ทธิ 18.66 
ไม่อยำกไปใชสิ้ทธิเลย 12.04 
ไม่ค่อยอยำกไปใชสิ้ทธิ 8.61 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.39 

รวม 100.00 
 

2.  ท่านจะพจิารณาอย่างไรในการตดัสินใจเลือกผู้บริหารท้องถิน่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การพจิารณาของประชาชนในการตดัสินใจเลือกผู้บริหารท้องถิ่น  

(นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา) 
ร้อยละ 

พิจำรณำจำกผลงำนท่ีผำ่นมำในกำรท ำประโยชน์เพ่ือทอ้งถ่ิน 59.41 
พิจำรณำจำกนโยบำยกำรบริหำรและกำรพฒันำทอ้งถ่ินของผูส้มคัร 33.17 
พิจำรณำจำกประวติัพฤติกรรมส่วนบุคคล 31.58 
พิจำรณำจำกคุณสมบติัประวติัส่วนบุคคล เช่น อำย ุกำรศึกษำ อำชีพ   27.59 
พิจำรณำจำกพรรคกำรเมืองท่ีผูส้มคัรสังกดั 6.70 
พิจำรณำจำกช่ือเสียงของผูส้มคัร 4.23 
พิจำรณำจำกควำมสมัพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผูส้มคัร เช่น เป็นพอ่-แม่ ลูก-หลำน ญำติพี่นอ้ง-เพื่อน 3.99 
พิจำรณำวำ่ใครเป็นผูส้นบัสนุนผูส้มคัร 3.43 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เลือกตำมคนในครอบครัว และไม่พิจำรณำจำกอะไรเลยเพรำะตั้งใจจะกำบตัรใหเ้สีย 0.16 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.83 

 

3.  ท่านอยากเปลีย่นผู้บริหารท้องถิ่นของท่านหรือไม่ (นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา) 
ความต้องการของประชาชนในการปรับเปลีย่นผู้บริหารท้องถิ่น  

(นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา) 
ร้อยละ 

ไม่อยำกเปล่ียนผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินทุกต ำแหน่ง  30.94 
อยำกเปล่ียนผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินในบำงต ำแหน่ง 26.48 
อยำกเปล่ียนผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินทุกต ำแหน่ง   25.60 
ยงัไม่แน่ใจ 13.64 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.35 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 110 8.77 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.84 
ภำคเหนือ 229 18.26 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.49 
ภำคใต ้ 171 13.64 

รวม 1,254 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 616 49.12 
หญิง 638 50.88 

รวม 1,254 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 88 7.02 
26 – 35 ปี 210 16.75 
36 – 45 ปี 273 21.77 
46 – 59 ปี 433 34.53 
60 ปี ข้ึนไป 250 19.93 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,254 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,198 95.53 
อิสลำม 30 2.39 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 9 0.72 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 284 22.65 
สมรส 908 72.41 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 45 3.58 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,254 100.00 
 
 
 



4 
 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 388 30.94 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 392 31.26 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 115 9.17 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 290 23.13 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 50 3.99 
ไม่ระบุ 19 1.51 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 138 11.00 
พนกังำนเอกชน 175 13.96 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 272 21.69 
เกษตรกร/ประมง 185 14.75 
รับจำ้งทัว่ไป 226 18.02 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 205 16.35 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.39 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 22 1.76 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 207 16.51 
ไม่เกิน 10,000 276 22.01 
10,001 – 20,000 342 27.27 
20,001 – 30,000 115 9.17 
30,001 – 40,000 87 6.94 
40,001 ข้ึนไป 96 7.66 
ไม่ระบุ 131 10.44 

รวม 1,254 100.00 
 
 
 


