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“เกาะตดิสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562 โค้งสุดท้าย (รายงานผลบางส่วน)” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลบำงส่วนของกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชน เร่ือง “เกาะตดิสถานการณ์ การเลือกตั้ง 2562 โค้งสุดท้าย” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 8 – 11 มีนำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปี
ข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,548 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรเกำะติดสถำนกำรณ์ กำรเลือกตั้ง 2562 
โคง้สุดทำ้ย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ย
วิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงนโยบำยท่ีส ำคัญและเร่งด่วนท่ีสุดท่ีประชำชนอยำกเห็นจำกรัฐบำลชุดใหม่ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่                 
ร้อยละ 60.34 ระบุวำ่ เพ่ิมรำคำสินคำ้พืชผลกำรเกษตร รองลงมำ ร้อยละ 33.13 ระบุวำ่ เพ่ิมรำยไดเ้กษตรกร ร้อยละ 26.69 ระบุวำ่ เพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ 
ร้อยละ 15.04 ระบุวำ่ เพ่ิมเบ้ียยงัชีพผูมี้รำยไดน้้อย ร้อยละ 12.73 ระบุว่ำ แกไ้ขปัญหำคอร์รัปชนั ร้อยละ 9.23 ระบุวำ่ เพ่ิมเงินช่วยเหลือผูสู้งอำย ุ  
ร้อยละ 8.75 ระบุวำ่ ปรำบปรำมยำเสพติด ร้อยละ 4.42 ระบุว่ำ เพ่ิมสิทธิประโยชน์โครงกำร 30 บำท รักษำทุกโรค ร้อยละ 4.26 ระบุว่ำ ขยำยกำร
เรียนฟรีให้สูงข้ึน ร้อยละ 3.30 ระบุว่ำ แก้ปัญหำหน้ีนอกระบบ ร้อยละ 2.86 ระบุว่ำ สร้ำงระบบคมนำคมขนส่งท่ีปรำศจำกมลพิษ ร้อยละ 2.07    
ระบุว่ำ โครงกำรดำ้นท่ีอยู่อำศยั ร้อยละ 1.35 ระบุว่ำ แก้ปัญหำดำ้นพลงังำน ร้อยละ 1.27 ระบุว่ำ พฒันำเศรษฐกิจจงัหวดัชำยแดนใต/้แกปั้ญหำ        
3 จังหวดัชำยแดนใต้ ร้อยละ 1.07 ระบุว่ำ สนับสนุนเทคโนโลยีให้กับ SMEs/Start Up ร้อยละ 0.72 ระบุว่ำ เงินสนับสนุนกำรเล้ียงดูบุตร             
และแกปั้ญหำหน้ี กยศ. ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 0.56 ระบุวำ่ นโยบำยดำ้นกญัชำ ร้อยละ 1.55 ระบุวำ่ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สร้ำงควำมสำมคัคีปรองดอง
ให้กับคนในชำติ ปฏิรูปในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ ปฏิรูปองค์กรต ำรวจ ปฏิรูปศำสนำ รวมถึงส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเท่ียว และ
สนบัสนุนกำรส่งออก และร้อยละ 0.36 ระบุวำ่ ไม่ระบุ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.95 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.66 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.37 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.48 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 53.57 เป็นเพศชำย ร้อยละ 46.35 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 6.04 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 14.68 
มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.27 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.44 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 22.10 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.47 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 94.03 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.65 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.71 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.61 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 18.72 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 76.65 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.75 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.88 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 32.89 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 27.63 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.06 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.10 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.08 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.24 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.64 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.80 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.54 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.11 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ ผูใ้ช้แรงงำน           
ร้อยละ 16.60 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.75 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 13.93 ไม่มี
รำยได ้ร้อยละ 25.78 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.63 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.70 มีรำยไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.53 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.61 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และ
ร้อยละ 9.81 ไม่ระบุรำยได ้

 

วนัพธุท่ี 13  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 “นิด้าโพล” 
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4. นโยบายทีส่ าคญัและเร่งด่วนทีสุ่ดทีท่่านอยากเห็นจากรัฐบาลชุดใหม่ (เลือกตอบไม่เกนิ 3 ข้อ) 

นโยบายทีส่ าคญัและเร่งด่วนทีสุ่ดทีป่ระชาชนอยากเห็นจากรัฐบาลชุดใหม่ ร้อยละ 
เพ่ิมรำคำสินคำ้พืชผลกำรเกษตร 60.34 
เพ่ิมรำยไดเ้กษตรกร 33.13 
เพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ 26.69 
เพ่ิมเบ้ียยงัชีพผูมี้รำยไดน้อ้ย 15.04 
แกไ้ขปัญหำคอร์รัปชนั 12.73 
เพ่ิมเงินช่วยเหลือผูสู้งอำย ุ 9.23 
ปรำบปรำมยำเสพติด 8.75 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์โครงกำร 30 บำท รักษำทุกโรค 4.42 
ขยำยกำรเรียนฟรีใหสู้งข้ึน 4.26 
แกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ 3.30 
สร้ำงระบบคมนำคมขนส่งท่ีปรำศจำกมลพิษ 2.86 
โครงกำรดำ้นท่ีอยูอ่ำศยั 2.07 
แกปั้ญหำดำ้นพลงังำน 1.35 
พฒันำเศรษฐกิจจงัหวดัชำยแดนใต/้แกปั้ญหำ 3 จงัหวดัชำยแดนใต ้ 1.27 
สนบัสนุนเทคโนโลยใีหก้บั SMEs/Start Up 1.07 
เงินสนบัสนุนกำรเล้ียงดูบุตร และแกปั้ญหำหน้ี กยศ. 0.72 
นโยบำยดำ้นกญัชำ 0.56 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สร้ำงควำมสำมคัคีปรองดองใหก้บัคนในชำติ ปฏิรูปในดำ้นต่ำง ๆ เช่น ปฏิรูปดำ้นกำรศึกษำ  

ปฏิรูปองคก์รต ำรวจ ปฏิรูปศำสนำ รวมถึงส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเท่ียว และสนบัสนุนกำรส่งออก 
1.55 

ไม่ระบุ 0.36 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  228 8.95 
ปริมณฑลและภำคกลำง  654 25.66 
ภำคเหนือ 468 18.37 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 853 33.48 
ภำคใต ้ 345 13.54 

รวม 2,548 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย              1,365 53.57 
หญิง 1,181 46.35 
เพศทำงเลือก 2 0.08 

รวม 2,548 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 154 6.04 
26 – 35 ปี  374 14.68 
36 – 45  ปี 542 21.27 
46 – 59  ปี 903 35.44 
60 ปีข้ึนไป 563 22.10 
ไม่ระบุ 12 0.47 

รวม 2,548 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 2,396 94.03 
อิสลำม 93 3.65 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 18 0.71 
ไม่ระบุ 41 1.61 

รวม 2,548 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 477 18.72 
สมรส 1,953 76.65 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

70 2.75 
ไม่ระบุ 48 1.88 

รวม 2,548 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 838 32.89 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 704 27.63 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 180 7.06 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 665 26.10 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 104 4.08 
ไม่ระบุ 57 2.24 

รวม 2,548 100.00 
 

ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 
อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 261 10.24 
พนกังำนเอกชน 322 12.64 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 581 22.80 
เกษตรกร/ประมง 447 17.54 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 385 15.11 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 423 16.60 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 70 2.75 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 59 2.32 

รวม 2,548 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 355 13.93 
ไม่เกิน 10,000 657 25.78 
10,001 – 20,000 653 25.63 
20,001 – 30,000 298 11.70 
30,001 –  40,000 141 5.53 
40,001 ข้ึนไป 194 7.61 
ไม่ระบุ 250 9.81 

รวม 2,548 100.00 
 
  

 


