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“ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน               
เร่ือง “ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 5 – 7 พฤศจิกำยน 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปี    
ข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,261 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัควำมเขำ้ใจของคนไทยต่อ    
กำรเลือกตั้งแบบใหม่ ตำมรัฐธรรมนูญ 60 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master 
Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวธีิแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ย
วธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0  
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรับทรำบของประชำชนเก่ียวกบักำร “กำบตัรลงคะแนน” คนละก่ีใบ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
77.80 ระบุวำ่ ไม่ทราบ วำ่จะตอ้ง “กำบตัรลงคะแนน” คนละก่ีใบ และร้อยละ 22.20 ระบุวำ่ ทราบ วำ่จะตอ้ง “กำบตัรลงคะแนน” เพียง 1 ใบ   
 ดำ้นกำรรับทรำบของประชำชนเก่ียวกบัหมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคในต่ำงเขตเลือกตั้ง จะมีหมำยเลข
เดียวกันหมด หรือ ต่ำงเขตเลือกตั้งต่ำงหมำยเลข พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.79 ระบุว่ำ ไม่ทราบ ว่ำหมำยเลขประจ ำตัวผูส้มคัร      
“ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคในต่ำงเขตเลือกตั้ง จะมีหมำยเลขเดียวกนัหมด หรือ ต่ำงเขตเลือกตั้งต่ำงหมำยเลข และร้อยละ 17.21 ระบุวำ่ 
ทราบ วำ่หมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคจะเป็น “ต่ำงเขตเลือกตั้งต่ำงหมำยเลข” 
 ส ำหรับกำรรับทรำบของประชำชนเก่ียวกบัช่วงเวลำกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.51 ระบุวำ่ ไม่ทราบ                   
รองลงมำ ร้อยละ 20.30 ระบุว่ำ ทราบ ว่ำเป็นช่วงเวลำ 8.00 – 17.00 น. และร้อยละ 6.19 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ซ่ึงในจ ำนวนของผูท่ี้ระบุว่ำ            
“ไม่ทรำบ” พบวำ่ ร้อยละ 75.73 ระบุวำ่ เป็นช่วงเวลำ 8.00 – 15.00 น. และร้อยละ 24.27 ระบุวำ่ เป็นช่วงเวลำ 8.00 – 16.00 น.  

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงกำรไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชำชน ในกำรเลือกตั้งวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 62 พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
95.80 ระบุวำ่ ไปแน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 2.22 ระบุวำ่ ไม่ไปแน่นอน เพรำะ เลือกไปก็ไม่มีอะไรดีข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สะดวกในกำร
เดินทำงไปลงคะแนนเสียง และร้อยละ 1.98 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือสอบถำมผูท่ี้ระบุวำ่ จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 62 อยำ่งแน่นอน วำ่จะเลือกผูส้มคัร เลือกพรรค เลือกวำ่ท่ี
นำยกรัฐมนตรีท่ีพรรคสนับสนุน หรือเลือกนโยบำยพรรค พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.02 ระบุว่ำ เลือกนโยบำยพรรค รองลงมำ     
ร้อยละ 19.62 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ ร้อยละ 14.15 ระบุว่ำ เลือกพรรค ร้อยละ 13.91 ระบุว่ำ เลือกผูส้มคัร และร้อยละ 5.30 ระบุว่ำ เลือกวำ่ท่ี
นำยกรัฐมนตรีท่ีพรรคสนบัสนุน      

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 8.56 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.85 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.08 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.31 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.20 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 50.99 เป็นเพศชำย และร้อยละ 49.01 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่ง ร้อยละ 5.07 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.23 มีอำย ุ26 – 35 ปี 
ร้อยละ 22.84 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.78 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 21.97 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 93.97 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.33 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำคริสต/์
ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.98 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 21.57 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 72.01 สมรสแลว้  
ร้อยละ 4.20 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.22 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตัวอย่ำง ร้อยละ 29.90 จบกำรศึกษำประถมศึกษำ          
หรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.78 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.22 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.69 จบกำรศึกษำ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.79 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.62 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 12.77 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.56 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
20.14 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.81 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.18 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.86 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.90 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.78 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง 
ร้อยละ 10.94 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 28.87 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.85 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท    
ร้อยละ 11.10 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.74 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.30 มีรำยไดเ้ฉล่ีย     
ต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.20 ไม่ระบุรำยได ้

 

วนัอาทิตย์ท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 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 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20%20จำน


2 
 

 
1. ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านจะต้อง “กาบตัรลงคะแนน” คนละกีใ่บ 

การรับทราบของประชาชนเกีย่วกบัการ “กาบตัรลงคะแนน” คนละกีใ่บ  ร้อยละ 
ไม่ทราบ วำ่จะตอ้ง “กำบตัรลงคะแนน” คนละก่ีใบ 77.80 
ทราบ วำ่จะตอ้ง “กำบตัรลงคะแนน” เพียง 1 ใบ 22.20 

 รวม 100.00 
 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่า หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร "ส.ส.แบบแบ่งเขต" ของแต่ละพรรคในต่างเขตเลือกตั้งนั้น จะมีหมายเลขเดียวกันหมด
ส าหรับพรรคหนึ่งๆ หรือ ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลขได้                                                      
การรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัร "ส.ส.แบบแบ่งเขต" ของแต่ละพรรคในต่างเขตเลือกตั้ง      

จะมหีมายเลขเดยีวกนัหมด หรือ ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข 
ร้อยละ 

ไม่ทราบ วำ่หมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแตล่ะพรรคในต่ำงเขตเลือกตั้ง จะมีหมำยเลขเดียวกนัหมด 
หรือต่ำงเขตเลือกตั้งต่ำงหมำยเลข 

82.79 

ทราบ วำ่หมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคจะเป็น “ต่ำงเขตเลือกตั้งต่ำงหมำยเลข” 17.21 
รวม 100.00 

 

3. ท่านทราบหรือไม่ว่า ช่วงเวลาการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคือช่วงเวลาใด   
การรับทราบของประชาชนเกีย่วกบัช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 

ไม่ทราบ โดยตอบวำ่  73.51 
เป็นช่วงเวลา 8.00 – 15.00 น. 75.73 
เป็นช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. 24.27 

ทราบ วำ่เป็นช่วงเวลำ 8.00 – 17.00 น. 20.30 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 6.19 

รวม 100.00 
 

4. ในการเลือกตั้งทีจ่ะถึงนี ้ท่านคดิว่าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือไม่ 

การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน ในการเลือกตั้งวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 62 ร้อยละ 
ไปแน่นอน 95.80 
ไม่ไปแน่นอน เพรำะ เลือกไปก็ไม่มีอะไรดีข้ึน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปลงคะแนนเสียง 2.22 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.98 

รวม 100.00 
 
5. ท่านจะเลือกผู้สมคัร เลือกพรรค เลือกว่าทีน่ายกรัฐมนตรีทีพ่รรคสนับสนุน หรือเลือกนโยบายพรรค  
(เฉพาะผู้ทีร่ะบุว่า จะไปลงคะแนนเสียง n = 1,208) 

การเลือกผู้สมคัร เลือกพรรค เลือกว่าทีน่ายกรัฐมนตรีทีพ่รรคสนับสนุน หรือเลือกนโยบายพรรค ร้อยละ 
เลือกนโยบำยพรรค 47.02 
ยงัไม่ตดัสินใจ 19.62 
เลือกพรรค 14.15 
เลือกผูส้มคัร 13.91 
เลือกวำ่ท่ีนำยกรัฐมนตรีท่ีพรรคสนบัสนุน 5.30 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  108 8.56 
ปริมณฑลและภำคกลำง 326 25.85 
ภำคเหนือ 228 18.08 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.31 
ภำคใต ้ 179 14.20 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 50.99 
หญิง 618 49.01 
เพศทำงเลือก - 

 
- 
 รวม 1,261 100.00 

 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 64 5.07 
26 – 35 ปี  192 15.23 
36 – 45  ปี 288 22.84 
46 – 59  ปี 426 33.78 
60 ปีข้ึนไป 277 21.97 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,185 93.97 
อิสลำม 42 3.33 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.72 
ไม่ระบุ 25 1.98 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 272 21.57 
สมรส 908 72.01 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

53 4.20 
ไม่ระบุ 28 2.22 

รวม 1,261 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 377 29.90 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 363 28.78 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 91 7.22 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 324 25.69 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 73 5.79 
ไม่ระบุ 33 2.62 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 161 12.77 
พนกังำนเอกชน 171 13.56 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 254 20.14 
เกษตรกร/ประมง 212 16.81 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 204 16.18 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 200 15.86 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 24 1.90 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 35 2.78 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 138 10.94 
ไม่เกิน 10,000 364 28.87 
10,001 – 20,000 326 25.85 
20,001 – 30,000 140 11.10 
30,001 –  40,000 85 6.74 
40,001 ข้ึนไป 92 7.30 
ไม่ระบุ 116 9.20 

รวม 1,261 100.00 
 
  

 


