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 “บทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์”  
เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชน เรื่อง “บทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 30 – 31 พฤษภำคม 2562 จำก
ประชำชนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
1,261 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับบทเรียนและบทบำทของพรรคประชำธิปัตย์ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะ
เป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random 
Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงสำเหตุที่ท ำให้พรรคประชำธิปัตย์แพ้กำรเลือกตั้งในครั้งที่ผ่ำนมำ (24 มีนำคม 2562) พบว่ำ 
ประชำชน  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.83 ระบุว่ำ ประชำชนเบื่อ/ไม่ชอบ วิธีกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของพรรคประชำธิปัตย์ 
รองลงมำ ร้อยละ 18.00 ระบุว่ำ พรรคอนำคตใหม่แย่งฐำนคะแนนเสียงไปจำกพรรคประชำธิปัตย์ ร้อยละ 17.05 ระบุว่ำ 
นักกำรเมืองส่วนใหญ่ในพรรคประชำธิปัตย์พูดเก่งอย่ำงเดียวแต่ปฏิบัติไม่เป็น ร้อยละ 15.31 ระบุว่ำ พรรคพลังประชำรัฐแย่ง
ฐำนคะแนนเสียงไปจำกพรรคประชำธิปัตย์ ร้อยละ 13.40 ระบุว่ำ ประชำชนเบื่อ/ไม่ชอบ ผู้สมัคร  ส.ส. ของพรรค
ประชำธิปัตย์ ร้อยละ 12.85 ระบุว่ำ ประชำชนเบื่อ/ไม่ชอบ วิธีกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ร้อย
ละ 11.66 ระบุว่ำ กรรมกำรบริหำรพรรคประชำธิปัตย์ ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรหำเสียงที่ผิดพลำด ร้อยละ 11.58 ระบุว่ำ นำย
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ประกำศไม่สนับสนุน พลเอกประยุทธ์ เป็นนำยกฯ ต่อ ร้อยละ 2.85 ระบุว่ำ ประชำชนเชื่อว่ำพรรค
ประชำธิปัตย์ไม่สำมำรถเอำชนะพรรคเพ่ือไทยได้จึงตัดสินใจสนับสนุนพรรคอ่ืนแทน ร้อยละ 2.46 ระบุว่ำ พรรคประชำธิปัตย์
ถูกโกงกำรเลือกตั้ง และร้อยละ 6.98 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคไม่มีจุดยืนทำงกำรเมืองที่ชัดเจน นโยบำยของพรรคไม่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน และพรรคไม่มีผลงำนที่ชัดเจน              
 ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงควำมรู้สึกต่อบทบำทของพรรคประชำธิปัตย์ในขณะนี้ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.17 
ระบุว่ำ พรรคฯ มีควำมแตกแยกมำกเกินกว่ำที่จะตัดสินใจทำงกำรเมืองได้อย่ำงรวดเร็ว รองลงมำ ร้อยละ 21.97 ระบุว่ำ พรรค
ฯ เดินเกมทำงกำรเมืองต่อรองเพ่ือต ำแหน่งรัฐมนตรีที่ต้องกำร ร้อยละ 17.61 ระบุว่ำ พรรคฯ แค่ชอบอ้ำงอุดมกำรณ์ของ
พรรค ร้อยละ 14.83 ระบุว่ำ พรรคฯ ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ของพรรค ร้อยละ 13.48 ระบุว่ำ กำรต่อรองทำงกำรเมืองเป็นเรื่อง
ปกติของทุกพรรคกำรเมือง ร้อยละ 7.53 ระบุว่ำ พรรคไม่มีบทบำททำงกำรเมืองที่ชัดเจน ร้อยละ 5.08 ระบุว่ำ พรรคฯ เดิน
เกมทำงกำรเมืองต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของประชำชน ร้อยละ 4.76 ระบุว่ำ พรรคฯ ไม่มีเจ้ำของที่ครอบง ำพรรคจึงต้องใช้
เวลำนำนในกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง และร้อยละ 1.43 ระบุว่ำ พรรคฯ มีควำมเชี่ยวชำญเกมกำรเมืองในสภำเป็นอย่ำงมำก             
 เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 9.20 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.69 มี
ภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.16 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.31 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.64 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ ตัวอย่ำงร้อยละ 55.91 เป็นเพศชำย และร้อยละ 44.09 เป็น
เพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 5.71 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.26 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.05 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 
33.70 มีอำยุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.28 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่ำงร้อยละ 93.89 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.41 นับ
ถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.95 นับถือศำสนำคริสต์ และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 24.35 
สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.26 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.73 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.66 ไม่ระบุสถำนภำพกำร
สมรส  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

วันอาทิตย์ที่ 2 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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ตัวอย่ำงร้อยละ 26.17 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ร้อยละ 31.48 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 8.25 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.57 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.47 จบ
กำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.06 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 12.85 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.59 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 23.15 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.12 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง 
ร้อยละ 15.46 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน ร้อยละ 15.31 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 
2.30 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 ประกอบอำชีพองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.14 ไม่ระบุอำชีพ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 12.61 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.52 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.54 มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 13.16 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 8.01 มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 9.83 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.33 ไม่ระบุ
รำยได้  

 
1. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา (24 มีนาคม 2562) (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

สาเหตุที่ท าให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา (24 มีนาคม 2562) ร้อยละ 
ประชำชนเบื่อ/ไม่ชอบ วิธีกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของพรรคประชำธิปัตย์ 32.83 
พรรคอนำคตใหม่แย่งฐำนคะแนนเสียงไปจำกพรรคประชำธิปัตย์ 18.00 
นักกำรเมืองส่วนใหญ่ในพรรคประชำธิปัตย์พูดเก่งอย่ำงเดียวแต่ปฏิบัติไม่เป็น 17.05 
พรรคพลังประชำรัฐแย่งฐำนคะแนนเสียงไปจำกพรรคประชำธิปัตย์ 15.31 
ประชำชนเบื่อ/ไม่ชอบ ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชำธิปัตย์ 13.40 
ประชำชนเบื่อ/ไม่ชอบ วิธีกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ 12.85 
กรรมกำรบริหำรพรรคประชำธิปัตย์ ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรหำเสียงที่ผิดพลำด 11.66 
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ประกำศไม่สนับสนุน พลเอกประยุทธ์ เป็นนำยกฯ ต่อ 11.58 
ประชำชนเชื่อว่ำพรรคประชำธิปัตย์ไม่สำมำรถเอำชนะพรรคเพ่ือไทยได้จึงตัดสินใจสนับสนุนพรรคอ่ืนแทน 2.85 
พรรคประชำธิปัตย์ถูกโกงกำรเลือกตั้ง 2.46 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ พรรคไม่มีจุดยืนทำงกำรเมืองที่ชัดเจน นโยบำยของพรรคไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชน และพรรคไม่มีผลงำนที่ชัดเจน  
6.98 

 
2. ท่านรู้สึกอย่างไรกับบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความรู้สึกต่อบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้ ร้อยละ 
พรรคฯ มีควำมแตกแยกมำกเกินกว่ำที่จะตัดสินใจทำงกำรเมืองได้อย่ำงรวดเร็ว 31.17 
พรรคฯ เดินเกมทำงกำรเมืองต่อรองเพ่ือต ำแหน่งรัฐมนตรีที่ต้องกำร 21.97 
พรรคฯ แค่ชอบอ้ำงอุดมกำรณ์ของพรรค 17.61 
พรรคฯ ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ของพรรค 14.83 
กำรต่อรองทำงกำรเมืองเป็นเรื่องปกติของทุกพรรคกำรเมือง 13.48 
พรรคฯ ไม่มีบทบำททำงกำรเมืองที่ชัดเจน 7.53 
พรรคฯ เดินเกมทำงกำรเมืองต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของประชำชน 5.08 
พรรคฯ ไม่มีเจ้ำของที่ครอบง ำพรรคจึงต้องใช้เวลำนำนในกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง 4.76 
พรรคฯ มีควำมเชี่ยวชำญเกมกำรเมืองในสภำเป็นอย่ำงมำก 1.43 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 9.20 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.69 
ภำคเหนือ 229 18.16 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 420 33.31 
ภำคใต้ 172 13.64 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 705 55.91 
หญิง 556 44.09 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 72 5.71 
26 – 35 ปี 205 16.26 
36 – 45 ปี 278 22.05 
46 – 59 ปี 425 33.70 
60 ปี ขึ้นไป 281 22.28 
ไม่ระบุ - - 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,184 93.89 
อิสลำม 43 3.41 
คริสต์ และอ่ืน ๆ 12 0.95 
ไม่ระบุ 22 1.75 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 307 24.35 
สมรส 886 70.26 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 47 3.73 
ไม่ระบุ 21 1.66 

รวม 1,261 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ/ต่ ำกว่ำ 330 26.17 
มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 397 31.48 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 104 8.25 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 335 26.57 
สูงกว่ำปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 69 5.47 
ไม่ระบุ 26 2.06 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 162 12.85 
พนักงำนเอกชน 184 14.59 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 292 23.15 
เกษตรกร/ประมง 178 14.12 
รับจ้ำงทั่วไป 195 15.46 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 193 15.31 
นักเรียน/นักศึกษำ 29 2.30 
องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 27 2.14 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 159 12.61 
ไม่เกิน 10,000 284 22.52 
10,001 – 20,000 322 25.54 
20,001 – 30,000 166 13.16 
30,001 – 40,000 101 8.01 
40,001 ขึ้นไป 124 9.83 
ไม่ระบุ 105 8.33 

รวม 1,261 100.00 
 
 


