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“การลงคะแนนเลือกตั้ง 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “การลงคะแนนเลือกตั้ง 2562” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 5 – 6 มีนำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค    ระดบั
กำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่ง      โดยใช้
ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) 
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
สมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรับทรำบของประชำชนวำ่จะตอ้ง “กำบตัรลงคะแนน” คนละก่ีใบ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.96 
ระบุว่ำ ทราบ ว่ำจะต้อง “กำบัตรลงคะแนน” คนละก่ีใบ ขณะท่ี ร้อยละ 48.04 ระบุว่ำ ไม่ทราบ ว่ำจะตอ้ง “กำบัตรลงคะแนน” คนละก่ีใบ           
ซ่ึงในจ ำนวนของผูท่ี้ระบุวำ่ ทรำบ พบวำ่ ร้อยละ 92.77 ระบุค ำตอบไดถู้กตอ้งวำ่จะตอ้ง “กำบตัรลงคะแนน” เพียง 1 ใบ และร้อยละ 7.23 ระบุวำ่ 
กำบตัรลงคะแนนคนละ 2 ใบ ซ่ึงเป็นค ำตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  ด้ำนกำรรับทรำบของประชำชนเก่ียวกับหมำยเลขผูส้มัครรับเลือกตั้ งท่ีมำจำกพรรคกำรเมืองเดียวกันจะเป็นแบบ “ต่ำงเขตเลือกตั้ ง                  
ต่ำงหมำยเลข” พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.80 ระบุวำ่ ทรำบ ขณะท่ีร้อยละ 48.20 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ  

ส ำหรับกำรรับทรำบหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคกำรเมือง ท่ีท่ำนจะเลือก พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่    
ร้อยละ 62.03 ระบุวำ่ ทราบหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคกำรเมือง และร้อยละ 37.97 ระบุวำ่ ไม่ทราบหมำยเลข
ผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคกำรเมือง  

เม่ือถำมถึงปัญหำในกำรจ ำหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) ท่ีจะเลือก พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.98   
ระบุวำ่ ไม่มีปัญหำในกำรจ ำหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) ขณะท่ีร้อยละ 19.02 ระบุวำ่ มีปัญหำในกำรจ ำหมำยเลขผูส้มคัร
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.)   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงวิธีกำรจดจ ำผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคกำรเมือง ท่ีจะเลือกกำลงในบตัรเลือกตั้ง พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.96 ระบุวำ่ ไปดูท่ีหน่วยเลือกตั้ง และร้อยละ 50.76 ระบุวำ่ จด/จ ำไปจำกบำ้น  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.87 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.06 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.15 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.33 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.59 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 53.00 เป็นเพศชำย และร้อยละ 47.00 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.08 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 13.91 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 
22.78 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.09 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 22.06 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 94.40 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.52 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 19.66 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 76.02 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.64 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 33.09 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.58 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.99 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.38 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.88 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.08 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.75 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.63 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
20.86 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.87 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.19 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.90 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.40 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 14.95 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 26.30 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.58 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน              
10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 10.39 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
7.83 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.19 ไม่ระบุรำยได ้
 
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 10 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” 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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1. ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” คนละกีใ่บ 

 
2. ท่านทราบหรือไม่ว่า หมายเลขผู้สมคัรรับเลือกตั้งทีม่าจากพรรคการเมืองเดยีวกนัจะเป็นแบบ “ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข” 

การรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับหมายเลขผู้สมคัรรับเลือกตั้งทีม่าจากพรรคการเมืองเดยีวกนัจะเป็นแบบ  
“ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข” ร้อยละ 

ทราบ  51.80 
ไม่ทราบ  48.20 

รวม 100.00 
 

3. ท่านทราบหมายเลขผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคการเมือง ทีท่่านจะเลือกหรือไม่  
การรับทราบหมายเลขผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคการเมือง ทีท่่านจะเลือก ร้อยละ 

ทราบหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคกำรเมือง 62.03 
ไม่ทราบหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคกำรเมือง 37.97 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่าท่านจะมปัีญหาในการจ าหมายเลขผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทีท่่านจะเลือกหรือไม่ 

 
5. ในวนัเลือกตั้ง ท่านจะใช้วธีิการใดในการจดจ าผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคการเมือง ทีท่่านจะเลือกกาลงในบตัร
เลือกตั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วธีิการจดจ าผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ พรรคการเมือง ทีจ่ะเลือกกาลงในบัตรเลือกตั้ง ร้อยละ 
ไปดูท่ีหน่วยเลือกตั้ง 55.96 
จด/จ ำไปจำกบำ้น 50.76 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับทราบของประชาชนว่าจะต้อง “กาบตัรลงคะแนน” คนละกีใ่บ   ร้อยละ 
ทราบ วำ่จะตอ้ง “กำบตัรลงคะแนน” คนละก่ีใบ 51.96 

กาบัตรลงคะแนนคนละ 1 ใบ (ตอบถกู) 92.77 
กาบัตรลงคะแนนคนละ 2 ใบ (ตอบผิด) 7.23 

ไม่ทราบ วำ่จะตอ้ง “กำบตัรลงคะแนน” คนละก่ีใบ 48.04 
รวม 100.00 

การมปัีญหาในการจ าหมายเลขผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทีจ่ะเลือก   ร้อยละ 
ไม่มปัีญหำในกำรจ ำหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) 80.98 
มปัีญหำในกำรจ ำหมำยเลขผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) 19.02 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  111 8.87 
ปริมณฑลและภำคกลำง  326 26.06 
ภำคเหนือ 227 18.15 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 417 33.33 
ภำคใต ้ 170 13.59 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              663 53.00 
หญิง 588 47.00 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 76 6.08 
26 – 35 ปี  174 13.91 
36 – 45  ปี 285 22.78 
46 – 59  ปี 439 35.09 
60 ปีข้ึนไป 276 22.06 
ไม่ระบุ 1 0.08 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,181 94.40 
อิสลำม 44 3.52 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.72 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 246 19.66 
สมรส 951 76.02 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

33 2.64 
ไม่ระบุ 21 1.68 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 414 33.09 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 370 29.58 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 100 7.99 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 280 22.38 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 61 4.88 
ไม่ระบุ 26 2.08 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 122 9.75 
พนกังำนเอกชน 158 12.63 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 261 20.86 
เกษตรกร/ประมง 211 16.87 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 215 17.19 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 224 17.90 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.40 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 28 2.24 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 187 14.95 
ไม่เกิน 10,000 329 26.30 
10,001 – 20,000 320 25.58 
20,001 – 30,000 130 10.39 
30,001 –  40,000 72 5.76 
40,001 ข้ึนไป 98 7.83 
ไม่ระบุ 115 9.19 

รวม 1,251 100.00 
 
  

 


