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 “3 เดือนหลงัการเลือกตั้งทั่วไป”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชน เรื่อง “3 เดือนหลังการเลือกตั้งท่ัวไป” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 20 – 21 มิถุนำยน 2562 จำกประชำชนที่มีอำยุ 
18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 1,277 หน่วยตัวอย่ำง 
เกี่ยวกับบทบำทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่ำนมำ 3 เดือนหลังกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค  สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อบทบำทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่ำนมำ 3 เดือนหลังกำรเลือกตั้ง 
พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.44 ระบุว่ำ ส.ส. ส่วนใหญ่มัวแต่ต่อสู้กันเพ่ือแย่งต ำแหน่ง นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี 
รองลงมำ ร้อยละ 35.79 ระบุว่ำ หลังกำรเลือกตั้ง ส.ส. หำยหน้ำไปเลย ร้อยละ 34.30 ระบุว่ำ ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบำท
ทำงกำรเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ำกันไปมำ และชอบอ้ำงประชำชน ร้อยละ 31.95 ระบุว่ำ ส.ส. จำกพรรคที่จะเป็นรัฐบำล เอำ
แต่จับกลุ่มต่อรองต ำแหน่งทำงกำรเมือง ร้อยละ 16.29 ระบุว่ำ ส.ส. จำกพรรคที่จะเป็นฝ่ำยค้ำน ใช้เป็นแต่วำทกรรมเพ่ือล้ม
รัฐบำล ร้อยละ 9.16 ระบุว่ำ ส.ส. ที่เลือกไปขยันลงพ้ืนที่พบประชำชนร้อยละ 8.69 ระบุว่ำ ส.ส. ส่วนใหญ่ในสภำมีควำม
กระตือรือร้นในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน ร้อยละ 8.30 ระบุว่ำ ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบำทใหม่ในกำรเป็นมืออำชีพในกำร
ท ำงำนเพ่ือประชำชน และร้อยละ 5.48 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ ส.ส. ที่ไม่มีต ำแหน่งในรัฐบำล ว่ำจะสำมำรถผลักดันนโยบำยและท ำงำนเพ่ือ
ประชำชนได้พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.70 ระบุว่ำ ได้ เพรำะ จะสำมำรถท ำงำนตำมนโยบำยที่สัญญำไว้กับ
ประชำชน และเป็นปำกเป็นเสียงให้กับประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 35.00 ระบุว่ำ ไม่ได้ เพรำะ จะไม่สำมำรถท ำตำม
นโยบำยที่สัญญำไว้กับประชำชน และในขณะที่ ส.ส. บำงคนไม่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรผลักดันนโยบำย  และร้อยละ 
12.30 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงกำรตัดสินใจของประชำชนในกำรเลือกผู้สมัคร ส.ส. หรือ พรรคกำรเมืองเดิม หำกวันนี้เป็นวัน
เลือกตั้ง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.04 ระบุว่ำ ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคกำรเมืองเดิมที่เคยเลือก 
รองลงมำ ร้อยละ 21.22 ระบุว่ำ ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคกำรเมืองอ่ืน ร้อยละ 5.01 ระบุว่ำ ไปเลือก แต่ไม่
ลงคะแนนให้ใคร (Vote No) ร้อยละ 2.74 ระบุว่ำ    ไม่ไปลงคะแนน ร้อยละ 2.51 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ ยังไม่ตัดสินใจ ขอดูนโยบำย
ของพรรคก่อน ดูว่ำ ส.ส.ที่จะเลือกอยู่พรรคไหน และร้อยละ 9.48    ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 8.85 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.37 มี
ภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.40 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 34.69 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 12.69 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ ตัวอย่ำงร้อยละ 54.42 เป็นเพศชำย และร้อยละ 45.58 เป็น
เพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 9.08 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.60 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.47 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 
32.50 มีอำยุ 46 – 59 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศพัท์ 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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และร้อยละ 19.34มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่ำงร้อยละ 94.91 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.42 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 
0.56 นับถือศำสนำคริสต์ และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 24.35 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.10 
สมรสแล้ว ร้อยละ 3.45 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.10 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 27.80 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ร้อยละ 31.25 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 8.14 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.47 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.01 จบ
กำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.33 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 10.73 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.70 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.46 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.54 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อย
ละ 15.97 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน ร้อยละ 15.82 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.66 
เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.96 ไม่ระบุอำชีพ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 14.10 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 23.73 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.61 มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.29 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.05 มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 7.12 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.10 ไม่ระบุ
รำยได้ 

 
1.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่านมา 3 เดือนหลังการเลือกตั้งเม่ือวันที่ 24 
มีนาคม 2562  
(ทั้ง ส.ส. ระบบเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่านมา 3 เดือนหลังการเลือกตั้ง ร้อยละ 
ส.ส. ส่วนใหญ่มัวแต่ต่อสู้กันเพ่ือแย่งต ำแหน่ง นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี 46.44 
หลังกำรเลือกตั้ง ส.ส. หำยหนำ้ไปเลย 35.79 
ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบำททำงกำรเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ำกันไปมำ และชอบอ้ำงประชำชน 34.30 
ส.ส. จำกพรรคที่จะเป็นรัฐบำล เอำแต่จับกลุ่มต่อรองต ำแหน่งทำงกำรเมือง 31.95 
ส.ส. จำกพรรคที่จะเป็นฝ่ำยค้ำน ใช้เป็นแต่วำทกรรมเพ่ือล้มรัฐบำล 16.29 
ส.ส. ที่เลือกไปขยันลงพ้ืนที่พบประชำชน 9.16 
ส.ส. ส่วนใหญ่ในสภำมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน 8.69 
ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบำทใหม่ในกำรเป็นมืออำชีพในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน 8.30 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.48 

 
2.  ท่านคิดว่า ส.ส. ที่ไม่มีต าแหน่งในรัฐบาล (ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล) จะสามารถผลักดันนโยบาย
และท างานเพื่อประชาชนได้หรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ ส.ส. ที่ไม่มีต าแหน่งในรัฐบาล  ว่าจะสามารถผลักดันนโยบายและท างาน
เพื่อประชาชนได้ 

ร้อยละ 

ได้ เพรำะ จะสำมำรถท ำงำนตำมนโยบำยที่สัญญำไว้กับประชำชน และเป็นปำกเป็นเสียงให้กับประชำชน 52.70 
ไม่ได้ เพรำะ จะไม่สำมำรถท ำตำมนโยบำยที่สัญญำไว้กับประชำชน และในขณะที่ ส.ส. บำงคนไม่มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในกำรผลักดันนโยบำย  
35.00 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 12.30 
รวม 100.00 

 
3.  หากวันนี้มีการเลือกตั้ง ท่านจะไปลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือ พรรคการเมืองเดิม ที่ท่านเคยลงคะแนนให้
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 หรือไม่ 

การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. หรือ พรรคการเมืองเดิม หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ร้อยละ 
ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคกำรเมืองเดิมที่เคยเลือก 59.04 
ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคกำรเมืองอ่ืน 21.22 
ไปเลือก แตไ่ม่ลงคะแนนให้ใคร (Vote No) 5.01 
ไม่ไปลงคะแนน 2.74 
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อ่ืน ๆ ยังไม่ตัดสินใจ ขอดูนโยบำยของพรรคก่อน ดูว่ำ ส.ส.ที่จะเลือกอยู่พรรคไหน  2.51 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 9.48 

รวม 100.00 
 

ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.85 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.37 
ภำคเหนือ 235 18.40 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 443 34.69 
ภำคใต้ 162 12.69 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 695 54.42 
หญิง 582 45.58 
เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 116 9.08 
26 – 35 ปี 212 16.60 
36 – 45 ปี 287 22.48 
46 – 59 ปี 415 32.50 
60 ปี ขึ้นไป 247 19.34 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1203 94.21 
อิสลำม 45 3.52 
คริสต์ และอ่ืน ๆ 14 1.10 
ไม่ระบุ 15 1.17 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 311 24.35 
สมรส 908 71.10 
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หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 44 3.45 
ไม่ระบุ 14 1.10 

รวม 1,277 100.00 
 

ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ 355 27.80 
มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 399 31.25 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 104 8.14 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 338 26.47 
สูงกว่ำปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 64 5.01 
ไม่ระบุ 17 1.33 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 137 10.73 
พนักงำนเอกชน 175 13.70 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 274 21.46 
เกษตรกร/ประมง 224 17.54 
รับจ้ำงทั่วไป 204 15.97 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 202 15.82 
นักเรียน/นักศึกษำ 34 2.66 
องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 25 1.96 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 180 14.10 
ไม่เกิน 10,000 303 23.73 
10,001 – 20,000 327 25.61 
20,001 – 30,000 157 12.29 
30,001 – 40,000 90 7.05 
40,001 ขึ้นไป 91 7.12 
ไม่ระบุ 129 10.10 

รวม 1,277 100.00 
 
 


