
 

 
           

 

 

 

 

“คุณสมบัติของ ส.ส. และ พรรคการเมืองท่ีประชาชนตองการ” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการขาว /หัวหนาขาว 

 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน                
เรื่อง “คุณสมบัติของ ส.ส. และ พรรคการเมืองที่ประชาชนตองการ” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ 2562 จากประชาชนที่มี
อายุ  18 ปขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งส้ิน จํานวน 1,253 หนวยตัวอยาง เก่ียวกับคุณสมบัติ (ลักษณะ) ของ ส.ส. 
และ              พรรคการเมืองที่ประชาชนตองการ ในการเลือกตั้งที่จะถึงน้ี การสํารวจอาศัยการสุมตัวอยางโดยใช ความนาจะเปนจากบญัชีรายช่ือ
ฐานขอมูลตัวอยางหลัก (Master Sample) ของ “นิดาโพล” ดวยวิธีแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบงช้ันภูมิตามภูมิภาค 
จากน้ันในแตละภูมิภาคสุมตัวอยางดวยวิธีแบบงาย (Simple Random Sampling) เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยกําหนดคาความ
เช่ือม่ันที่           รอยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงการเลือกตั้งที่จะถึงน้ี ทานจะตัดสินใจลงคะแนนโดยการเลือกบุคคล (ผูสมัคร ส.ส.) หรือพรรคการเมือง พบวา 
ประชาชนสวนใหญ รอยละ 36.39 ระบุวา พรรคการเมือง รองลงมา รอยละ 32.64 ระบุวา ทั้งบุคคล (ผูสมัคร ส.ส.) และพรรคการเมือง และรอยละ 
30.97 ระบุวา บุคคล (ผูสมัคร ส.ส.)   

เม่ือถามถึงคุณสมบัติของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะเลือก พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 23.71 ระบุวา มีผลงานเปนที่
ประจักษ รองลงมา รอยละ 22.46 ระบุวา ส.ส. ที่ลงพื้นที่ใกลชิดประชาชน รอยละ 20.45 ระบุวา มีความรูความสามารถ รอยละ 10.66  ระบุวา 
ไมมีประวัติดางพรอย รอยละ 9.16 ระบุวา เปนคนรุนใหม รอยละ 5.65 ระบุวา มีประสบการณทางการเมือง (เคยเปน ส.ส./ส.ว./ส.จ./
นักการเมืองทองถิ่น) รอยละ 3.26 ระบุวา สังกัดพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายที่ถูกใจ รอยละ 3.14 ระบุวา สังกัดพรรคการเมืองที่ช่ืนชอบ     รอย
ละ 1.38 ระบุวา เปนลูกหลานของคนในพื้นที่/อยูในทองถิ่นเดิม และรอยละ 0.13 ระบุวา เปนทายาทนักการเมือง/ผูมีช่ือเสียง                

ทายที่สุดเม่ือถามถึงคุณสมบัตขิองพรรคการเมือง ที่จะเลือก พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 41.97 ระบุวา นโยบายพรรค รองลงมา 
รอยละ 38.50 ระบุวา ผลงานที่ผานมาดีเปนที่ประจักษ ทําไดจริง รอยละ 7.63 ระบุวา จุดยืนของพรรค รอยละ 6.47 ระบุวา หัวหนาพรรค รอย
ละ 3.01 ระบุวา มีผูสมัคร ส.ส. ที่ช่ืนชอบอยูในพรรค รอยละ 1.50 ระบุวา เปนพรรคที่ไดรับการจัดตั้งเปนรัฐบาลหลายครั้ง และรอยละ 0.92 ระบุ
วา ผูที่ถูกเสนอช่ือเปนนายกรัฐมนตรีอยูในพรรค 

เม่ือพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 8.46 มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ รอยละ 26.18 มีภูมิลําเนาอยูปริมณฑล
และภาคกลาง รอยละ 18.27 มีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ รอยละ 33.60 มีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 13.49 มีภูมิลําเนาอยู
ภาคใต  ตัวอยางรอยละ 52.35 เปนเพศชาย รอยละ 47.49 เปนเพศหญิง และรอยละ 0.16 เปนเพศทางเลือก ตัวอยางรอยละ 5.27 มีอายุ 18 – 
25 ป         รอยละ 15.96 มีอายุ 26 – 35 ป รอยละ 22.74 มีอายุ 36 – 45 ป รอยละ 34.72 มีอายุ 46 – 59 ป รอยละ 20.67 มีอายุ 60 ปขึ้น
ไป และรอยละ 0.64 ไมระบุอายุ ตัวอยางรอยละ 93.38 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 3.83 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 0.87 นับถือศาสนาคริสต/
ฮินดู/ซิกข/ยิว/          ไมนับถือศาสนาใด ๆ และรอยละ 1.92 ไมระบุศาสนา  

ตัวอยางรอยละ 21.55 ระบุวาสถานภาพโสด รอยละ 74.22 สมรสแลว รอยละ 2.39 หมาย หยาราง แยกกันอยู และรอยละ 1.84 ไม
ระบุสถานภาพการสมรส ตวัอยางรอยละ 30.49 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 28.65 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอย
ละ 9.26 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 23.22 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 6.07 จบการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา และรอยละ 2.31 ไมระบุการศึกษา  

ตัวอยางรอยละ 10.21 ประกอบอาชีพขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 12.85 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ 
22.75 ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ รอยละ 15.80 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง รอยละ 16.52 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป/    
ผูใชแรงงาน รอยละ 17.56 เปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน รอยละ 1.84 เปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 0.16 เปนพนักงานองคกร
อิสระที่ไมแสวงหากําไร และรอยละ 2.31 ไมระบุอาชีพ  

ตัวอยางรอยละ 13.97 ไมมีรายได รอยละ 28.01 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 25.94 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน              
10,001 –  20,000 บาท รอยละ 11.81 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 4.87 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 –  40,000 บาท รอย
ละ 7.18 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และรอยละ 8.22 ไมระบุรายได 

 

 

 

วันอาทิตยที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โทรศัพท 02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 
 

 

ศาสตราจารย ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 

ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 
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1. ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ทานตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคล (ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.))   

    หรือพรรคการเมือง  

 
2.ทานจะเลือก ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ที่มีคุณสมบัติ แบบใด (n = 797) 

คุณสมบัติของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะเลือก รอยละ 
มีผลงานเปนที่ประจักษ 23.71 
ส.ส. ที่ลงพื้นที่ใกลชิดประชาชน 22.46 
มีความรูความสามารถ 20.45 
ไมมีประวัติดางพรอย 10.66 
เปนคนรุนใหม 9.16 
มีประสบการณทางการเมือง (เคยเปน ส.ส./ส.ว./ส.จ./นักการเมืองทองถิ่น) 5.65 
สังกัดพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายที่ถูกใจ 3.26 
สังกัดพรรคการเมืองที่ช่ืนชอบ 3.14 
เปนลูกหลานของคนในพื้นที่/อยูในทองถิ่นเดิม 1.38 
เปนทายาทนักการเมือง/ผูมีช่ือเสียง 0.13 

รวม 100.00 
 

3. ทานจะเลือก พรรคการเมือง ที่มีคุณสมบัติแบบใด (n = 865) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี้ ทานจะตดัสินใจลงคะแนนโดยการเลือกบคุคล (ผูสมัคร ส.ส.) หรือพรรคการเมือง   รอยละ 
พรรคการเมือง 36.39 
ทั้งบุคคล (ผูสมัคร ส.ส.) และพรรคการเมือง 32.64 
บุคคล (ผูสมัคร ส.ส.) 30.97 

รวม 100.00 

คุณสมบัติของพรรคการเมืองที่จะเลือก    รอยละ 
นโยบายพรรค 41.97 
ผลงานที่ผานมาดี เปนที่ประจักษ ทําไดจริง 38.50 
จุดยืนของพรรค 7.63 
หัวหนาพรรค 6.47 
มีผูสมัคร ส.ส. ที่ช่ืนชอบอยูในพรรค 3.01 
เปนพรรคที่ไดรับการจัดตั้งเปนรัฐบาลหลายครั้ง 1.50 
ผูที่ถูกเสนอช่ือเปนนายกรัฐมนตรีอยูในพรรค 0.92 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน รอยละ 
กรุงเทพฯ  106 8.46 
ปริมณฑลและภาคกลาง  328 26.18 

ภาคเหนือ 229 18.27 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 421 33.60 

ภาคใต 169 13.49 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย              656 52.35 
หญิง 595 47.49 
เพศทางเลือก 2 0.16 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 
18 – 25 ป 66 5.27 
26 – 35 ป  200 15.96 
36 – 45  ป 285 22.74 
46 – 59  ป 435 34.72 
60 ปขึ้นไป 259 20.67 
ไมระบุ 8 0.64 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน รอยละ 
พุทธ 1,170 93.38 
อิสลาม 48 3.83 
คริสต /ฮินดู/ซิกข/ยิว/ไมนับถือศาสนาใด ๆ 11 0.87 
ไมระบุ 24 1.92 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 270 21.55 

สมรส 930 74.22 

หมาย หยาราง แยกกันอยู 
 
 
 

30 2.39 

ไมระบุ 23 1.84 

รวม 1,253 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง (ตอ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 382 30.49 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 359 28.65 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 116 9.26 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 291 23.22 
สูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 76 6.07 
ไมระบุ 29 2.31 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 128 10.21 
พนักงานเอกชน 161 12.85 
เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 285 22.75 
เกษตรกร/ประมง 198 15.80 
รับจางทั่วไป/ผูใชแรงงาน 207 16.52 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 220 17.56 
นักเรียน/นักศึกษา 23 1.84 
พนักงานองคกรอิสระที่ไมแสวงหากําไร 2 0.16 
ไมระบุ 29 2.31 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมมีรายได 175 13.97 
ไมเกิน 10,000 351 28.01 
10,001 – 20,000 325 25.94 
20,001 – 30,000 148 11.81 
30,001 –  40,000 61 4.87 
40,001 ขึ้นไป 90 7.18 
ไมระบุ 103 8.22 

รวม 1,253 100.00 
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