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“การหาเสียงกบัการเลือกตั้ง 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “การหาเสียงกับการเลือกตั้ง 2562” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 23 – 24 มกรำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรหำเสียงเลือกตั้ง 2562 กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช ้
ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) 
โดยแบ่งชั้ นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์          
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเช่ือมัน่ต่อพรรคกำรเมืองว่ำจะสำมำรถท ำตำมนโยบำยท่ีหำเสียงไวไ้ดจ้ริง พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ 53.28 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเช่ือมัน่ รองลงมำ ร้อยละ 23.84 ระบุวำ่ ไม่เช่ือมั่นเลย ร้อยละ 20.48 ระบุวำ่ เช่ือมัน่มาก และร้อยละ 2.40 ระบุวำ่ เช่ือมัน่
มากทีสุ่ด  

ส ำหรับนโยบำยท่ีใชใ้นกำรหำเสียงเลือกตั้งจะมีผลต่อกำรตดัสินใจในกำรเลือกผูส้มคัร ส.ส. มำกนอ้ยเพียงใด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
42.32 ระบุว่ำ มีผลต่อกำรตดัสินใจค่อนข้างมาก รองลงมำ ร้อยละ 28.08 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีผลต่อกำรตดัสินใจ ร้อยละ 15.36 ระบุว่ำ มีผลต่อกำร
ตดัสินใจมาก และร้อยละ 14.24 ระบุวำ่ ไม่มผีลต่อกำรตดัสินใจเลย 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรซ้ือ – ขำยเสียง ช่วงระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้ง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.16   
ระบุวำ่ มแีน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 18.88 ระบุวำ่ ไม่มแีน่นอน และร้อยละ 2.96 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ               

เม่ือถำมถึงควำมกระตือรือร้นของประชำชนท่ีจะไปลงคะแนนเลือกตั้งในคร้ังท่ีจะถึงน้ี หลงัจำกไม่มีกำรเลือกตั้งมำ 5 ปี พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.64 ระบุวำ่   มีควำมกระตือรือร้นเพิ่มขึน้ รองลงมำ ร้อยละ 19.68 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีควำมกระตือรือร้น และร้อยละ 
7.68 ระบุวำ่ ไม่มคีวำมกระตือรือร้นเลย     

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงลกัษณะของสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) ท่ีประชำชนอยำกไดม้ำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.32
ระบุวำ่ เขำ้ถึงประชำชน เขำ้ใจปัญหำท่ีเกิดข้ึนและน ำมำแกไ้ข รองลงมำ ร้อยละ 15.36 ระบุวำ่ มีคุณธรรมและรู้จกัเสียสละ ร้อยละ 14.16 ระบุวำ่ 
มีนโยบำยเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน และมีแนวทำงปฏิบัติให้เป็นจริงได้ ร้อยละ 12.24 ระบุว่ำ ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง       
อย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร้อยละ 9.84 ระบุว่ำ มีประวติักำรท ำงำนหรือผลงำนท่ีผ่ำนมำดีและเป็นท่ียอมรับ ร้อยละ 7.60 ระบุว่ำ               
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ร้อยละ 6.48 ระบุว่ำ เป็นผูมี้อุดมกำรณ์ ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงสมศกัด์ิศรี ร้อยละ 2.96 ระบุว่ำ ส.ส.หน้ำใหม่     
หรือ คนหนุ่มสำว และร้อยละ 1.04 ระบุวำ่ ไม่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้ง เช่น แจกเงินหรือส่ิงของเพ่ือใหผู้ใ้ดลงคะแนนใหต้นเอง 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.00 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 27.04 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.16 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.28 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.52 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 52.72 เป็นเพศชำย ร้อยละ 47.20 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 5.04 มีอำยุ 18 – 25 ปี         
ร้อยละ 16.72 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.28 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.60 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 21.28 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.08 
ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 94.32 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.52 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.20 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 19.04 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 76.72 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.04 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 31.76 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 30.00 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.80 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.04 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.80 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.80 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.68 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.60 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.48 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.40 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.60 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.84 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 13.28 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 28.40 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 11.20 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.12 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.84           
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.40 ไม่ระบุรำยได ้

 

วนัอาทิตย์ท่ี 27 มกราคม 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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1. ท่านเช่ือมัน่หรือไม่ว่า แต่ละพรรคการเมืองจะสามารถท าตามนโยบายทีห่าเสียงไว้ได้จริง 

 
2. ท่านคดิว่า นโยบายทีผู้่สมคัร ส.ส. ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะมผีลต่อการตดัสินใจของท่านในการเลือกผู้สมคัร ส.ส. มากน้อยเพยีงใด 

นโยบายทีใ่ช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะมผีลต่อการตดัสินใจในการเลือกผู้สมคัร ส.ส. มากน้อยเพยีงใด ร้อยละ 
มีผลต่อกำรตดัสินใจมาก 15.36 
มีผลต่อกำรตดัสินใจค่อนข้างมาก 42.32 
ไม่ค่อยมีผลต่อกำรตดัสินใจ 28.08 
ไม่มผีลต่อกำรตดัสินใจเลย 14.24 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่า ช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง จะมกีารซ้ือ - ขาย เสียงหรือไม่ 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการซ้ือ – ขายเสียง ช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 

มแีน่นอน 78.16 
ไม่มแีน่นอน 18.88 
ไม่แน่ใจ 2.96 

รวม 100.00 
 

4. การที่ไม่มกีารเลือกตั้งมา 5 ปี ท่านคดิว่า ท าให้ประชาชนกระตือรือร้นทีจ่ะไปลงคะแนนเลือกตั้งในคร้ังทีถ่ึงนีเ้พิม่ขึน้หรือไม่ 

 
5. ท่านอยากได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทีม่ลีกัษณะแบบใดมากทีสุ่ด (เลือกตอบเพยีง 1 ข้อ) 

 
 

 

 

 

 

ความเช่ือมัน่ต่อพรรคการเมืองว่าจะสามารถท าตามนโยบายทีห่าเสียงไว้ได้จริง   ร้อยละ 
เช่ือมัน่มากทีสุ่ด 2.40 
เช่ือมัน่มาก 20.48 
ไม่ค่อยเช่ือมัน่ 53.28 
ไม่เช่ือมัน่เลย 23.84 

รวม 100.00 

ความกระตือรือร้นของประชาชนที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งในคร้ังที่จะถึงนี ้หลงัจากไม่มกีารเลือกตั้งมา 5 ปี   ร้อยละ 
มีควำมกระตือรือร้นเพิม่ขึน้ 72.64 
ไม่ค่อยมีควำมกระตือรือร้น 19.68 
ไม่มคีวำมกระตือรือร้นเลย 7.68 

รวม 100.00 

ลกัษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทีป่ระชาชนอยากได้มากทีสุ่ด    ร้อยละ 
เขำ้ถึงประชำชน เขำ้ใจปัญหำท่ีเกิดข้ึนและน ำมำแกไ้ข 30.32 
มีคุณธรรมและรู้จกัเสียสละ 15.36 
มีนโยบำยเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน และมีแนวทำงปฏิบติัใหเ้ป็นจริงได ้ 14.16 
ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองอยำ่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 12.24 
มีประวติักำรท ำงำนหรือผลงำนท่ีผำ่นมำดีและเป็นท่ียอมรับ 9.84 
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 7.60 
เป็นผูมี้อุดมกำรณ์ ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งสมศกัด์ิศรี 6.48 
ส.ส.หนำ้ใหม่ หรือ คนหนุ่มสำว 2.96 
ไม่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้ง เช่น แจกเงินหรือส่ิงของเพ่ือใหผู้ใ้ดลงคะแนนใหต้นเอง 1.04 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  100 8.00 
ปริมณฑลและภำคกลำง  338 27.04 
ภำคเหนือ 227 18.16 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 416 33.28 
ภำคใต ้ 169 13.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              659 52.72 
หญิง 590 47.20 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 63 5.04 
26 – 35 ปี  209 16.72 
36 – 45  ปี 266 21.28 
46 – 59  ปี 445 35.60 
60 ปีข้ึนไป 266 21.28 
ไม่ระบุ 1 0.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,179 94.32 
อิสลำม 44 3.52 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.20 
ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 238 19.04 
สมรส 959 76.72 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

38 3.04 
ไม่ระบุ 15 1.20 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 397 31.76 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 375 30.00 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 85 6.80 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 313 25.04 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 60 4.80 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 135 10.80 
พนกังำนเอกชน 171 13.68 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 270 21.60 
เกษตรกร/ประมง 206 16.48 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 205 16.40 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 220 17.60 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 23 1.84 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 166 13.28 
ไม่เกิน 10,000 355 28.40 
10,001 – 20,000 322 25.76 
20,001 – 30,000 140 11.20 
30,001 –  40,000 64 5.12 
40,001 ข้ึนไป 98 7.84 
ไม่ระบุ 105 8.40 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


