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“การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็น เร่ือง “การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง 2562” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 25 – 26 มีนำคม 2562 จำกผูท่ี้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่ีผ่ำนมำ กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,182 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562 ท่ีผำ่นมำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่ม
ตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบ แบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ย
วธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งในคร้ังท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ผูท่ี้ไปใช้สิทธิส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.96 ระบุว่ำ            
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวนัท่ี 24 มีนำคม 2562 ขณะท่ีร้อยละ 8.04 ระบุวำ่ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวนัท่ี 17 มีนำคม 2562            

ส่วนกำรไปเฝ้ำดูกำรนบัคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีคูหำ พบวำ่ ผูท่ี้ไปใชสิ้ทธิส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.83 ระบุวำ่ ไม่ไดไ้ปเฝ้ำดูกำรนบัคะแนน
เสียงเลือกตั้งท่ีคูหำ รองลงมำ ร้อยละ 17.17 ระบุวำ่ ไดไ้ปเฝ้ำดูกำรนบัคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีคูหำ 

ดำ้นควำมคิดเห็นต่อควำมบริสุทธ์ิยติุธรรมในกำรจดักำรเลือกตั้งท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ผูท่ี้ไปใชสิ้ทธิ ร้อยละ 7.02 ระบุวำ่ มีควำมบริสุทธ์ิ
ยุติธรรมมากที่สุด ร้อยละ 18.95 ระบุว่ำ มีควำมบริสุทธ์ิยุติธรรมมาก ร้อยละ 38.16 ระบุว่ำ มีควำมบริสุทธ์ิยุติธรรมปานกลาง ร้อยละ 14.81               
ระบุวำ่ มีควำมบริสุทธ์ิยติุธรรมน้อย ร้อยละ 18.44 ระบุวำ่ มีควำมบริสุทธ์ิยติุธรรมน้อยที่สุด ร้อยละ 0.50 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ ร้อยละ 0.34 ระบุว่ำ 
ไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.78 ระบุวำ่ ไม่แสดงควำมคิดเห็น 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมพึงพอใจต่อคะแนนเสียงท่ีไดข้องผูล้งสมคัร ส.ส. หรือ พรรคกำรเมืองท่ีตนเลือก พบวำ่ ผูท่ี้ไปใชสิ้ทธิ ร้อยละ 
25.72  ระบุวำ่ พึงพอใจมาก ร้อยละ 43.15 ระบุวำ่ ค่อนข้างพึงพอใจ ร้อยละ 20.47 ระบุวำ่ ยังไม่ค่อยพึงพอใจ ร้อยละ 10.07 ระบุวำ่ ไม่พึงพอใจ
เลย และร้อยละ 0.59 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.72 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.72 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.19 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.33 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.04 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 52.96 เป็นเพศชำย ร้อยละ 46.96 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 5.84 มีอำยุ 18 – 25 ปี              
ร้อยละ 17.34 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.57 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.10 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.81 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.34   
ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 93.40 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.64 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.52 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 20.56 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.87 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.30 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 33.50 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 26.14 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.96 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.14 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.74 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.51 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.86 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
21.23 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.77 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.66 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้
แรงงำน ร้อยละ 15.99 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.12 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.25 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.61 ไม่ระบุอำชีพ ตัวอย่ำงร้อยละ 13.28 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 27.24 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท            
ร้อยละ 25.89 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.00 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.85 มีรำยไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.45 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.29 ไม่ระบุรำยได ้
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 31 มนีาคม 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 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นด้ิาโพล” 
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1. การไปลงคะแนนเสียงของท่านในการเลือกตั้งทีผ่่านมา 

การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในคร้ังทีผ่่านมา ร้อยละ 
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวนัท่ี 24 มีนำคม 2562 91.96 
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวนัท่ี 17 มีนำคม 2562 8.04 

รวม 100.00 
 
2. ท่านได้ไปเฝ้าดูการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งทีคู่หาหรือไม่  

 
3. ท่านคดิว่าการจดัการเลือกตั้งทีผ่่านมา เป็นไปอย่างบริสุทธ์ิยุตธิรรมมากน้อยเพยีงใด  

 
4. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อคะแนนเสียงทีไ่ด้ของผู้ลงสมคัร ส.ส. หรือ พรรคการเมือง ทีท่่านเลือกไว้มากน้อยเพยีงใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การไปเฝ้าดูการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งทีคู่หา   ร้อยละ 
ไม่ไดไ้ปเฝ้ำดูกำรนบัคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีคูหำ 82.83 
ไดไ้ปเฝ้ำดูกำรนบัคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีคูหำ 17.17 

รวม 100.00 

ความคดิเห็นต่อความบริสุทธ์ิยุตธิรรมในการจดัการเลือกตั้งทีผ่่านมา   ร้อยละ 
มีควำมบริสุทธ์ิยติุธรรมมากทีสุ่ด 7.02 
มีควำมบริสุทธ์ิยติุธรรมมาก 18.95 
มีควำมบริสุทธ์ิยติุธรรมปานกลาง 38.16 
มีควำมบริสุทธ์ิยติุธรรมน้อย 14.81 
มีควำมบริสุทธ์ิยติุธรรมน้อยทีสุ่ด 18.44 
ไม่ทรำบ 0.50 
ไม่แน่ใจ 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น  

0.34 
1.78 

รวม 100.00 

ความพงึพอใจต่อคะแนนเสียงทีไ่ด้ของผู้ลงสมคัร ส.ส. หรือ พรรคการเมืองทีต่นเลือก   ร้อยละ 
พึงพอใจมาก 25.72 
ค่อนข้างพึงพอใจ 43.15 
ยงัไม่ค่อยพึงพอใจ 20.47 
ไม่พึงพอใจเลย 10.07 
ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 0.59 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  103 8.72 
ปริมณฑลและภำคกลำง  304 25.72 
ภำคเหนือ 215 18.19 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 394 33.33 
ภำคใต ้ 166 14.04 

รวม 1,182 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย              626 52.96 
หญิง 555 46.96 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,182 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 69 5.84 
26 – 35 ปี  205 17.34 
36 – 45  ปี 255 21.57 
46 – 59  ปี 403 34.10 
60 ปีข้ึนไป 246 20.81 
ไม่ระบุ 4 0.34 

รวม 1,182 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,104 93.40 
อิสลำม 43 3.64 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 18 1.52 
ไม่ระบุ 17 1.44 

รวม 1,182 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 243 20.56 
สมรส 885 74.87 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

39 3.30 
ไม่ระบุ 15 1.27 

รวม 1,182 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 396 33.50 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 309 26.14 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 94 7.96 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 309 26.14 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 56 4.74 
ไม่ระบุ 18 1.52 

รวม 1,182 100.00 
 

ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 
อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 136 11.51 
พนกังำนเอกชน 152 12.86 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 251 21.23 
เกษตรกร/ประมง 210 17.77 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 197 16.66 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 189 15.99 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 25 2.12 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 3 0.25 
ไม่ระบุ 19 1.61 

รวม 1,182 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 157 13.28 
ไม่เกิน 10,000 322 27.24 
10,001 – 20,000 306 25.89 
20,001 – 30,000 130 11.00 
30,001 –  40,000 81 6.85 
40,001 ข้ึนไป 88 7.45 
ไม่ระบุ 98 8.29 

รวม 1,182 100.00 
 
  

 


