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“บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 24 – 27 ธนัวำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,253 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบับัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง     
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random 
Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ย
วธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรับทรำบของประชำชนเก่ียวกบักำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปี 2562 ว่ำตอ้งกำบตัรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
เพื่อเลือก ส.ส. เพียง 1 ใบ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.55 ระบุว่ำ ทรำบ รองลงมำ ร้อยละ 46.77 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ และร้อยละ 1.68 
ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ  

ส ำหรับกำรรับทรำบของประชำชนเก่ียวกับหมำยเลขผูส้มัครรับเลือกตั้ งท่ีมำจำกพรรคกำรเมืองเดียวกันจะเป็นแบบ “ต่ำงเขตเลือกตั้ ง           
ต่ำงหมำยเลข” พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.20 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ รองลงมำ ร้อยละ 30.88 ระบุว่ำ ทรำบ ร้อยละ 1.84 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 
และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบับตัรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปี 2562 แบบ “ต่ำงเขตเลือกตั้งต่ำงหมำยเลข” วำ่จะมีผลดีหรือ
ผลเสียมำกกว่ำกัน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.57 ระบุว่ำ ผลเสียมากกว่าผลดี รองลงมำ ร้อยละ 24.82 ระบุว่ำ ผลดีกับผลเสีย           
ไม่แตกต่างกนั ร้อยละ 20.67 ระบุวำ่ ผลดมีากกว่าผลเสีย ร้อยละ 8.14 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุ    

ทั้งน้ีโดยผูท่ี้ระบุวำ่ ผลเสียมำกกวำ่ผลดี ให้เหตุผลวำ่ ท ำใหป้ระชำชนเกิดควำมสับสน จ ำนวนผูไ้ปลงคะแนนเลือกตั้งลดลง และท ำให้
เกิดบตัรเสียเพ่ิมมำกข้ึน ส่วนผูท่ี้ระบุวำ่ ผลดีกบัผลเสียไม่แตกต่ำงกนั ให้เหตุผลวำ่ ไม่มีควำมชดัเจน ไม่เห็นอะไรเปล่ียนแปลง และข้ึนอยูก่บัตวั
บุคคลนั้น ๆ วำ่จะออกเสียงไปในทิศทำงใด และผูท่ี้ระบุวำ่ ผลดีมำกกวำ่ผลเสีย ใหเ้หตุผลวำ่ ท ำใหเ้ขำ้ใจง่ำย และมีควำมเป็นสดัส่วนมำกข้ึน 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรก ำหนดให้หมำยเลขผูส้มคัรของพรรคกำรเมืองแต่ละพรรค เป็นหมำยเลข
เดียวกนัทัว่ประเทศ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.66 ระบุวำ่ เห็นดว้ย รองลงมำ ร้อยละ 24.90 ระบุว่ำ เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง ร้อยละ 14.61 
ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 2.15 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.68 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.86 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.62 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.03 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.28 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.21 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 50.52 เป็นเพศชำย และร้อยละ 49.48 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 7.98 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 14.52 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 
22.19 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.04 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.71 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 95.21 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.87 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 20.83 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.30 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.51 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 31.12 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 30.09 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.26 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.66 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.11 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.93 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.32 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
20.91 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.37 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.44 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.08 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.79 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.16 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 13.96 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 29.93 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.66 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 12.45 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 3.91 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.15           
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 6.94 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 6 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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1. ท่านทราบหรือไม่ว่า การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปี 2562 นี ้ท่านต้องกาบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพ่ือเลือก ส.ส. เพยีง 1 ใบ 

 
2. ท่านทราบหรือไม่ว่า หมายเลขผู้สมคัรรับเลือกตั้งทีม่าจากพรรคการเมืองเดยีวกนัจะเป็นแบบ “ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข” 

การรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับหมายเลขผู้สมคัรรับเลือกตั้งทีม่าจากพรรคการเมืองเดยีวกนัจะเป็นแบบ  
“ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข” ร้อยละ 

ไม่ทรำบ 67.20 
ทรำบ 30.88 
ไม่แน่ใจ 1.84 
ไม่ระบุ 0.08 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคดิว่า บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปี 2562 แบบ “ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข” จะมผีลดหีรือผลเสียมากกว่ากนั  

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบับัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปี 2562 แบบ “ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข”  
ว่าจะมผีลดหีรือผลเสียมากกว่ากนั ร้อยละ 

ผลเสียมำกกวำ่ผลดี 45.57 
ผลดีกบัผลเสียไม่แตกต่ำงกนั 24.82 
ผลดีมำกกวำ่ผลเสีย 20.67 
ไม่แน่ใจ 8.14 
ไม่ระบุ 0.80 

รวม 100.00 
 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การก าหนดให้หมายเลขผู้สมคัรของพรรคการเมืองแต่ละพรรค เป็นหมายเลขเดยีวกนัทัว่ประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปี 2562 ว่าต้องกาบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
เพ่ือเลือก ส.ส. เพยีง 1 ใบ   ร้อยละ 

ทรำบ 51.55 
ไม่ทรำบ 46.77 
ไม่แน่ใจ 1.68 

รวม 100.00 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการก าหนดให้หมายเลขผู้สมคัรของพรรคการเมืองแต่ละพรรค  
เป็นหมายเลขเดยีวกนัทัว่ประเทศ   ร้อยละ 

เห็นดว้ย 56.66 
เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 24.90 
ไม่เห็นดว้ย 14.61 
ไม่แน่ใจ 2.15 
ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 1.68 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  111 8.86 
ปริมณฑลและภำคกลำง  321 25.62 
ภำคเหนือ 226 18.03 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 417 33.28 
ภำคใต ้ 178 14.21 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              633 50.52 
หญิง 620 49.48 
เพศทำงเลือก - - 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 100 7.98 
26 – 35 ปี  182 14.52 
36 – 45  ปี 278 22.19 
46 – 59  ปี 439 35.04 
60 ปีข้ึนไป 247 19.71 
ไม่ระบุ 7 0.56 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,193 95.21 
อิสลำม 36 2.87 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.72 
ไม่ระบุ 15 1.20 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 261 20.83 
สมรส 931 74.30 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

44 3.51 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,253 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 390 31.12 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 377 30.09 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 91 7.26 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 309 24.66 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.11 
ไม่ระบุ 22 1.76 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 137 10.93 
พนกังำนเอกชน 192 15.32 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 262 20.91 
เกษตรกร/ประมง 180 14.37 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 206 16.44 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 214 17.08 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 35 2.79 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 27 2.16 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 175 13.96 
ไม่เกิน 10,000 375 29.93 
10,001 – 20,000 334 26.66 
20,001 – 30,000 156 12.45 
30,001 –  40,000 49 3.91 
40,001 ข้ึนไป 77 6.15 
ไม่ระบุ 87 6.94 

รวม 1,253 100.00 
 
  

 


