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“ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 10 – 14 มกรำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับควำมคำดหวงัของประชำชนหลังกำร         
เลือกตั้ง 2562 ในดำ้นต่ำง ๆ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ 
“นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคำดหวงัของประชำชนหลงักำรเลือกตั้ง 2562 ในดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี  
“ด้านเศรษฐกจิ” พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.09 ระบุวำ่ แกปั้ญหำปำกทอ้งและหน้ีสินของประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 16.92 

ระบุวำ่ ส่งเสริมรำคำสินคำ้/พืชผลทำงกำรเกษตร ร้อยละ 15.01 ระบุว่ำ มีอำชีพเสริมเพ่ิมรำยไดใ้ห้ประชำชนและลดอตัรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 
13.25 ระบุว่ำ กำรลดค่ำครองชีพ (ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน ้ ำปะปำ แก๊ส น ้ ำมนั ฯลฯ) ร้อยละ 11.09 ระบุว่ำ กำรจบัจ่ำยใชส้อย/คำ้ขำย มีควำมคล่องตวั     
มำกข้ึน ร้อยละ 3.99 ระบุวำ่ สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้นกัลงทุนต่ำงชำติเขำ้มำลงทุนในประเทศ ร้อยละ 3.43 ระบุวำ่ แกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ ร้อยละ 
2.79 ระบุวำ่ กำรส่งเสริมดำ้นกำรท่องเท่ียว ร้อยละ 2.47 ระบุวำ่ กระจำยกำรจำ้งงำนและสร้ำงรำยไดไ้ม่ให้กระจุกตำมหัวเมืองใหญ่ ร้อยละ 0.80    
ระบุวำ่ ไม่คำดหวงัอะไร และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ  

“ด้านการเมือง” พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.30 ระบุวำ่ นกักำรเมืองท่ีเสียสละเพื่อประชำชน มีคุณธรรม รองลงมำ ร้อยละ 
24.42 ระบุว่ำ ไดน้ำยกท่ีมีควำมเป็นผูน้ ำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรประเทศ ร้อยละ 14.45 ระบุว่ำ มีกำรปฏิรูปกำรเมือง ปรำศจำกควำม
ขดัแยง้ ร้อยละ 12.21 ระบุวำ่ ด ำเนินกำรกำรเมืองให้เป็นไปตำมระบอบประชำธิปไตย ร้อยละ 11.97 ระบุวำ่ นักกำรเมืองรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่   
เขำ้มำบริหำรประเทศ ร้อยละ 8.78 ระบุวำ่ นโยบำย/โครงกำรใหม่ ๆ ท่ีสำมำรถพฒันำประเทศใหเ้จริญกำ้วหนำ้ ร้อยละ 2.07 ระบุวำ่ ไม่คำดหวงั
อะไร ร้อยละ 0.48 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุ  

“ด้านกฎหมาย” พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.73 ระบุวำ่ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ยควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบติั รองลงมำ 
ร้อยละ 25.06 ระบุว่ำ มีกำรบังคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด จริงจัง ร้อยละ 18.28 ระบุว่ำ ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรร่ำงกฎหมำยมำกข้ึน      
ร้อยละ 11.09 ระบุวำ่ ปรับปรุงกฎหมำยใหมี้ควำมทนัยคุทนัสมยั ร้อยละ 1.28 ระบุวำ่ ไม่คำดหวงัอะไร ร้อยละ 0.32 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 
0.24 ไม่ระบุ 

“ด้านเกษตรกรรม” พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.26 ระบุวำ่ รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรสูงข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 14.60 ระบุวำ่      
มีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 13.09 ระบุว่ำ ไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกพ่อคำ้คนกลำง ร้อยละ 12.05 ระบุว่ำ มีแหล่งหรือตลำดท่ีแน่นอน     
ในกำรจ ำหน่ำยพืชผลทำงกำรเกษตร ร้อยละ 7.26 ระบุวำ่ สำมำรถผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรไดท้ดัเทียมกบัต่ำงประเทศ ร้อยละ 4.63 ระบุว่ำ     
ไม่มีหน้ีสิน ร้อยละ 4.31 ระบุวำ่ มีท่ีดินท ำกินเป็นของตนเอง ร้อยละ 0.56 ระบุวำ่ ไม่คำดหวงัอะไร ร้อยละ 0.16 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 
0.08 ไม่ระบุ  

 “ด้านการศึกษา” พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.69 ระบุวำ่ กระจำยโอกำสให้ทุกคนเขำ้ถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอยำ่งเสมอภำค
และเท่ำเทียมกนั รองลงมำ ร้อยละ 23.78 ระบุวำ่ ส่งเสริม พฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 21.55 ระบุวำ่ โครงกำรเรียนฟรีถึงระดบั
ปริญญำตรี ร้อยละ 10.62 ระบุวำ่ พฒันำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนให้เทียบเท่ำกบัต่ำงประเทศ ร้อยละ 3.83 ระบุวำ่ ยกเลิกค่ำแป๊ะเจ๊ียะ ร้อยละ 
3.51 ระบุว่ำ ส่งเสริมกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ ร้อยละ 3.35 ระบุว่ำ กำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมำใช้กับกำรศึกษำ ร้อยละ 2.47 ระบุว่ำ 
แก้ปัญหำกำรสอบเข้ำในระดับอุดมศึกษำ ร้อยละ 0.96 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ ปลูกฝังเยำวชนไทยให้มีจิตส ำนึก มีคุณธรรม และจริยธรรม           
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่คำดหวงัอะไร และร้อยละ 0.24 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ             

ส ำหรับส่ิงท่ีประชำชนอยำกเห็นมำกท่ีสุด หลงักำรเลือกตั้ง 2562 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.79 ระบุวำ่ ประเทศสงบสุข
และประชำชนมีชีวติควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 22.11 ระบุวำ่ ประเทศท่ีเป็นประชำธิปไตย ร้อยละ 13.88 ระบุวำ่ ประเทศท่ีปรำศจำก
กำรคอร์รัปชนั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ร้อยละ 8.14 ระบุวำ่ ประเทศกลบัมำเป็นผูน้ ำทำงเศรษฐกิจของอำเซียน ร้อยละ 5.03 ระบุวำ่ ประเทศท่ี
ปรำศจำกกำรรัฐประหำร และประชำชนทุกคนมีสิทธิออกเสียง ไม่ว่ำจะรวยหรือจน ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 4.79 ระบุว่ำ กำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพ ร้อยละ 4.07 ระบุว่ำ กำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุขท่ีเท่ำเทียมกนั (ค่ำรักษำพยำบำล กำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุข ฯลฯ) และร้อยละ 0.08 
ระบุวำ่ ไม่คำดหวงัอะไร และไม่แน่ใจ ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั   

 

วนัเสาร์ท่ี 19 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  
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ส ำหรับควำมคิดเห็นเก่ียวกบัควำมเป็นอยู่ของประชำชน หลงักำรเลือกตั้ง 2562 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.47 ระบุว่ำ  

น่ำจะดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 24.42 ระบุว่ำ เหมือนเดิม ร้อยละ 11.73 ระบุวำ่ ดีข้ึนแน่นอน ร้อยละ 5.91 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ    
ไม่น่ำจะดีข้ึน และร้อยละ 0.72 ระบุวำ่ ไม่ดีข้ึนแน่นอน   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรไปลงคะแนนเสียงของประชำชน ในกำรเลือกตั้งท่ีจะถึงน้ี พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.08 ระบุว่ำ  
ไปแน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 1.36 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.56 ระบุวำ่ ไม่ไปแน่นอน  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 16.76 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 17.80 มีภูมิล ำเนำ
อยู่ภำคกลำง ร้อยละ 18.51 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.49 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ ตวัอยำ่งร้อยละ 51.00 เป็นเพศชำย ร้อยละ 48.84 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 4.95 มีอำย ุ18 – 25 ปี 
ร้อยละ 15.48 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.91 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 36.15 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.27 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.24 
ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 94.25 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.11 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.96 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 19.31 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 75.26 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.67 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 31.60 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.89 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.03 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.26 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.99 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.23 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.25 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.33 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
23.07 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.24 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.60 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.36 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.92 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.15 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 12.45 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 28.65 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.54 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 11.49 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.30 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.71           
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 6.86 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562 “ด้านเศรษฐกจิ” 

 
2. ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562 “ด้านการเมือง” 

ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562 “ด้านการเมือง” ร้อยละ 
นกักำรเมืองท่ีเสียสละเพื่อประชำชน มีคุณธรรม 25.30 
ไดน้ำยกท่ีมีควำมเป็นผูน้ ำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรประเทศ 24.42 
มีกำรปฏิรูปกำรเมือง ปรำศจำกควำมขดัแยง้ 14.45 
ด ำเนินกำรกำรเมืองใหเ้ป็นไปตำมระบอบประชำธิปไตย 12.21 
นกักำรเมืองรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ เขำ้มำบริหำรประเทศ 11.97 
นโยบำย/โครงกำรใหม่ ๆ ท่ีสำมำรถพฒันำประเทศใหเ้จริญกำ้วหนำ้ 8.78 
ไม่คำดหวงัอะไร 2.07 
ไม่แน่ใจ 0.48 
ไม่ระบุ 0.32 

รวม 100.00 
 

 

ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562 “ด้านเศรษฐกจิ”   ร้อยละ 
แกปั้ญหำปำกทอ้งและหน้ีสินของประชำชน 30.09 
ส่งเสริมรำคำสินคำ้/พืชผลทำงกำรเกษตร 16.92 
มีอำชีพเสริมเพ่ิมรำยไดใ้หป้ระชำชนและลดอตัรำกำรวำ่งงำน 15.01 
กำรลดค่ำครองชีพ (ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน ้ำปะปำ แก๊ส น ้ ำมนั ฯลฯ) 13.25 
กำรจบัจ่ำยใชส้อย/คำ้ขำย มีควำมคล่องตวัมำกข้ึน 11.09 
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหน้กัลงทุนต่ำงชำติเขำ้มำลงทุนในประเทศ 3.99 
แกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ 3.43 
กำรส่งเสริมดำ้นกำรท่องเท่ียว 2.79 
กระจำยกำรจำ้งงำนและสร้ำงรำยไดไ้ม่ใหก้ระจุกตำมหวัเมืองใหญ่ 2.47 
ไม่คำดหวงัอะไร 0.80 
ไม่ระบุ 0.16 

รวม 100.00 
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3. ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562 “ด้านกฎหมาย” 

ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562 “ด้านกฎหมาย” ร้อยละ 
กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ยควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบติั 43.73 
มีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด จริงจงั 25.06 
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรร่ำงกฎหมำยมำกข้ึน 18.28 
ปรับปรุงกฎหมำยใหมี้ควำมทนัยคุทนัสมยั 11.09 
ไม่คำดหวงัอะไร 1.28 
ไม่แน่ใจ 0.32 
ไม่ระบุ 0.24 

รวม 100.00 
 

4. ความคาดหวงัของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562 “ด้านเกษตรกรรม” 

 
5. ความคาดหวงัของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562 “ด้านการศึกษา” 

 
6. ท่านอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรมากทีสุ่ด หลงัการเลือกตั้ง 2562 

 
 

ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562 “ด้านเกษตรกรรม”   ร้อยละ 
รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรสูงข้ึน 43.26 
มีชีวติควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 14.60 
ไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกพอ่คำ้คนกลำง 13.09 
มีแหล่งหรือตลำดท่ีแน่นอนในกำรจ ำหน่ำยพืชผลทำงกำรเกษตร 12.05 
สำมำรถผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรไดท้ดัเทียมกบัต่ำงประเทศ 7.26 
ไม่มีหน้ีสิน 4.63 
มีท่ีดินท ำกินเป็นของตนเอง 4.31 
ไม่คำดหวงัอะไร 0.56 
ไม่แน่ใจ 0.16 
ไม่ระบุ 0.08 

รวม 100.00 

ความคาดหวงัของประชาชนหลงัการเลือกตั้ง 2562 “ด้านการศึกษา”   ร้อยละ 
กระจำยโอกำสใหทุ้กคนเขำ้ถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั 29.69 
ส่งเสริม พฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 23.78 
โครงกำรเรียนฟรีถึงระดบัปริญญำตรี 21.55 
พฒันำหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนใหเ้ทียบเท่ำกบัต่ำงประเทศ 10.62 
ยกเลิกค่ำแป๊ะเจ๊ียะ 3.83 
ส่งเสริมกำรศึกษำระดบัอำชีวศึกษำ 3.51 
กำรน ำเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมำใชก้บักำรศึกษำ 3.35 
แกปั้ญหำกำรสอบเขำ้ในระดบัอุดมศึกษำ 2.47 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปลูกฝังเยำวชนไทยใหมี้จิตส ำนึก มีคุณธรรม และจริยธรรม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่คำดหวงัอะไร 0.96 
ไม่แน่ใจ 0.24 

รวม 100.00 

ส่ิงทีป่ระชาชนอยากเห็นมากทีสุ่ด หลงัการเลือกตั้ง 2562   ร้อยละ 
ประเทศสงบสุขและประชำชนมีชีวติควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 36.79 
ประเทศท่ีเป็นประชำธิปไตย 22.11 
ประเทศท่ีปรำศจำกกำรคอร์รัปชนั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 13.88 
ประเทศกลบัมำเป็นผูน้ ำทำงเศรษฐกิจของอำเซียน 8.14 
ประเทศท่ีปรำศจำกกำรรัฐประหำร 5.03 
ประชำชนทุกคนมีสิทธิออกเสียง ไม่วำ่จะรวยหรือจน 5.03 
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 4.79 
กำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุขท่ีเท่ำเทียมกนั (ค่ำรักษำพยำบำล กำรบริกำรดำ้นสำธำรณสุข ฯลฯ) 4.07 
ไม่คำดหวงัอะไร 0.08 
ไม่แน่ใจ 0.08 

รวม 100.00 
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7. ท่านคดิว่าความเป็นอยู่ของท่านจะดขีึน้หรือไม่ หลงัการเลือกตั้ง 2562 

 
8. ท่านจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทีจ่ะถึงนีห้รือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นอยู่ของประชาชน หลงัการเลือกตั้ง 2562   ร้อยละ 
ดีข้ึนแน่นอน 11.73 
น่ำจะดีข้ึน 55.47 
เหมือนเดิม 24.42 
ไม่น่ำจะดีข้ึน 1.75 
ไม่ดีข้ึนแน่นอน 0.72 
ไม่แน่ใจ 5.91 

รวม 100.00 

การไปลงคะแนนเสียงของประชาชน ในการเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี ้   ร้อยละ 
ไปแน่นอน 98.08 
ไม่แน่ใจ 1.36 
ไม่ไปแน่นอน 0.56 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล  210 16.76 
ภำคกลำง  223 17.80 
ภำคเหนือ 232 18.51 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 419 33.44 
ภำคใต ้ 169 13.49 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              639 51.00 
หญิง 612 48.84 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 62 4.95 
26 – 35 ปี  194 15.48 
36 – 45  ปี 287 22.91 
46 – 59  ปี 453 36.15 
60 ปีข้ึนไป 254 20.27 
ไม่ระบุ 3 0.24 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,181 94.25 
อิสลำม 39 3.11 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 21 1.68 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 242 19.31 
สมรส 943 75.26 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

46 3.67 
ไม่ระบุ 22 1.76 

รวม 1,253 100.00 

 

 



6 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 396 31.60 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 362 28.89 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 88 7.03 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 304 24.26 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 75 5.99 
ไม่ระบุ 28 2.23 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 141 11.25 
พนกังำนเอกชน 167 13.33 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 289 23.07 
เกษตรกร/ประมง 216 17.24 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 183 14.60 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 205 16.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 24 1.92 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 27 2.15 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 156 12.45 
ไม่เกิน 10,000 359 28.65 
10,001 – 20,000 345 27.54 
20,001 – 30,000 144 11.49 
30,001 –  40,000 79 6.30 
40,001 ข้ึนไป 84 6.71 
ไม่ระบุ 86 6.86 

รวม 1,253 100.00 
 
  

 


