
 

             
 

 

 

 

 
 

“การสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส คร้ังท่ี 3” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “การสํารวจคะแนน

นิยมทางการเมืองรายไตรมาส คร้ังที่ 3” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 18 – 23 กันยายน 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค 

ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จํานวน 2,527 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกบัการสํารวจคะแนนนิยมทางการเมือง การสํารวจอาศัย        

การสุ่มตัวอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย    

(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงบุคคลท่ีประชาชนจะสนับสนุนใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่า อนัดบั 1 ร้อยละ 54.13 ระบุว่า ยังหาคนที่

เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 18.64 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนจริงจังกับการทาํงาน ทาํงานตรงไปตรงมา             

มีความซ่ือสตัย ์บา้นเมืองสงบไม่วุ่นวาย ช่วยเหลือประชาชนไดจ้ริง ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า อยากใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป อนัดบั 3 ร้อยละ 10.57 

ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ มีประสบการณ์การทาํงาน  บริหารงานท่ีผ่านมาได้ดี พูดจริง ทําจริง             

และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั อนัดบั 4 ร้อยละ 5.70 ระบุว่าเป็น นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากไดค้นรุ่นใหม่มาบริหาร

ประเทศ เป็นคนท่ีมีความคิดท่ีทันสมัย  มองการณ์ไกล และช่ืนชอบนโยบายพรรค อันดับ 5 ร้อยละ 3.92 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์             

เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ทาํจริง มีความซ่ือสัตย ์และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั อนัดบั 6 ร้อยละ 1.54 

ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ มีวิสัยทศัน์ท่ีดี มีความเป็นผูน้าํ มีความสามารถทางดา้นเศษฐกิจ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า       

มีความเขา้ใจการเมืองทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ อนัดบั 7 ร้อยละ 1.07 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ ชอบผลงาน  

ของพรรคเพื่อไทย ช่ืนชอบนโยบายด้านเศรษฐกิจ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย ร้อยละ 4.00 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ นายม่ิงขวัญ          

แสงสุวรรณ์  (พรรคเศรษฐกิจให ม่), นายจุรินทร์ ลักษณ วิศิษฏ์  (พ รรคป ระชาธิปัตย์), น ายอนุทิน  ชาญ วีรกูล (พ รรคภูมิใจไทย) ,                       

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ), นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา), นายชวน หลีกภัย, นายอานันท์ ปันยารชุน ,           

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) และร้อยละ 0.43 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส  คร้ังท่ี  2 เดือนมิถุนายน  2563 พบว่า ผู ้ท่ีระบุว่า                   

พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส, นายกรณ์ จาติกวณิช และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสดัส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่า 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยรุาพนัธ์ุ, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน,์ นายสมพงษ ์อมรวิวฒัน์ และยงัหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได ้มีสดัส่วนเพิ่มข้ึน 

ท้ายท่ีสุด เม่ือถามถึงพรรคการเมืองท่ีประชาชนจะสนับสนุนในวนัน้ี  พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 41.59 ระบุว่าเป็น ไม่สนับสนุน            

พรรคการเมืองใดเลย อนัดบั 2 ร้อยละ 19.39 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 12.70 ระบุว่าเป็น พรรคกา้วไกล อนัดบั 4 ร้อยละ 12.39 
ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดบั 5 ร้อยละ 7.44 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดบั 6 ร้อยละ 1.70 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย    

อนัดบั 7 ร้อยละ 1.58 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 0.79 ระบุว่าเป็น พรรคกลา้ อนัดบั 9 ร้อยละ 0.59 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ 

อนัดบั 10 ร้อยละ 0.55 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 11 ร้อยละ 0.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพฒันา อนัดบั 12 ร้อยละ 0.28 ระบุว่าเป็น 

พรรคชาติพัฒนา และพรรคประชาชาติ ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั อนัดบั 13 ร้อยละ 0.24 ระบุว่าเป็น พรรครวมพลงัประชาชาติไทย และอนัดบั 14   

ร้อยละ 0.12 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่  

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการสํารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส คร้ังท่ี  2 เดือนมิถุนายน  2563 พบว่า ผู ้ท่ีระบุว่า                 

พรรคเพื่อไทย, พรรคกา้วไกล, พรรคพลงัประชารัฐ, พรรคประชาธิปัตย,์ พรรคเสรีรวมไทย, พรรคกลา้, พรรคเพื่อชาติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

แ ล ะ ไ ม่ ต อ บ /ไ ม่ ส น ใ จ  มี สั ด ส่ วน ลด ลง  ซ่ึ งใน ข ณ ะ ท่ี ผู ้ ท่ี ระ บุ ว่ า  พ ร ร ค ภู มิ ใจ ไ ท ย , พ ร ร ค ช า ติ พั ฒ น า , พ ร ร ค ป ร ะ ช าช าติ ,                                       

พรรครวมพลงัประชาชาติไทย และไม่สนบัสนุนพรรคการเมืองใดเลย มีสดัส่วนเพิ่มข้ึน และผูท่ี้ระบุว่า พรรคชาติไทยพฒันา มีสดัส่วนเท่าเดิม 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 9.26 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.56 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.20 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.60 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.38 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้

ตวัอยา่งร้อยละ 49.19 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.81 เป็นเพศหญิง  

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์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  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตวัอย่างร้อยละ 5.74 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.99 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.29 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.31 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 22.67 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 93.95 นบัถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.36 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.19 นบัถอืศาสนาคริสต ์

และอื่น ๆ  และร้อยละ 1.50 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 22.83 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.59 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.64 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 1.94 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 29.13 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.60 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.84                 

จบการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.43 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.98 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 2.02 ไม่ระบุการศกึษา  

ตวัอย่างร้อยละ 9.97 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจ้าง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.42 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.96 

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.68 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.21 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/         

ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 18.72 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 1.86 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 2.18 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอยา่งร้อยละ 17.45 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 26.24 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.31 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท ร้อยละ 10.01 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.99 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 5.98          

มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 9.02 ไม่ระบุรายได ้

 

1. วันน้ีท่านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 

อันดับ บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันน้ี 

ร้อยละ 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที่ 3 

(ก.ย. 63) 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที่ 2 

(มิ.ย. 63) 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที่ 1 

(ธ.ค. 62) 

1 ยงัหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได ้ 54.13 44.06 17.32 

2 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เพราะ เป็นคนจริงจงักบัการทาํงาน                       

ทาํงานตรงไปตรงมา มีความซ่ือสตัย ์บา้นเมืองสงบไม่วุ่นวาย 

ช่วยเหลือประชาชนไดจ้ริง ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า อยากใหด้าํรงตาํแหน่ง

ต่อไป 

18.64 25.47 23.74 

3 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ มีประสบการณ์การทาํงาน       

บริหารงานท่ีผ่านมาไดดี้ พูดจริง ทาํจริง และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

10.57 8.07 11.95 

4 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคกา้วไกล) เพราะ อยากไดค้นรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ    

เป็นคนท่ีมีความคิดท่ีทนัสมยั  มองการณ์ไกล และช่ืนชอบนโยบายพรรค 

5.70 3.93 - 

5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา           

พูดจริง ทาํจริง มีความซ่ือสัตย ์และช่ืนชอบเป็นการส่วนตวั 

3.92 4.57 3.90 

6 น ายก รณ์  จาติก วณิ ช (พ รรค กล้า)  เพ ราะ มีวิ สั ยทัศน์ ท่ี ดี  มีค วาม เป็ น ผู ้นํ า                    

มีความสามารถทางด้านเศษฐกิจ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า มีความเข้าใจ

การเมืองทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ 

1.54 1.67 0.04 

7 นายสมพงษ ์อมรวิวฒัน์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชอบผลงานของพรรคเพื่อไทย  

ช่ืนชอบนโยบายดา้นเศรษฐกิจ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย 

1.07 0.99 0.40 

 อื่น ๆ ไดแ้ก ่นายม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่),  

นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์(พรรคประชาธิปัตย)์,  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย),    

นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ),  

นายเทวญั ลิปตพลัลภ (พรรคชาติพฒันา), นายชวน หลีกภยั,  

นายอานนัท ์ปันยารชุน, นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  

และน.ส.กญัจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพฒันา) 

4.00 4.21 7.77 

 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.43 7.03 3.46 

หมายเหตุ * นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่)  - - 31.42 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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2. วันน้ีท่านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

อันดับ พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวนัน้ี 

ร้อยละ 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที่ 3 

(ก.ย. 63) 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที่ 2 

(มิ.ย. 63) 

คะแนน

นิยมราย

ไตรมาส 

คร้ังที่ 1 

(ธ.ค. 62) 

1 ไม่สนบัสนุนพรรคการเมืองใดเลย 41.59 32.38 13.46 

2 พรรคเพื่อไทย 19.39 20.70 19.95 

3 พรรคกา้วไกล 12.70 13.47 - 

4 พรรคพลงัประชารัฐ 12.39 15.73 16.69 

5 พรรคประชาธิปัตย ์ 7.44 7.75 10.83 

6 พรรคเสรีรวมไทย 1.70 2.50 2.03 

7 พรรคภูมิใจไทย 1.58 1.43 2.43 

8 พรรคกลา้ 0.79 1.11 - 

9 พรรคเพื่อชาติ 0.59 0.60 0.20 

10 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.55 3.42 1.59 

11 พรรคชาติไทยพฒันา 0.36 0.36 0.92 

12 พรรคชาติพฒันา 0.28 0.11 0.04 

พรรคประชาชาติ 0.28 0.16 0.20 

13 พรรครวมพลงัประชาชาติไทย 0.24 0.08 0.08 

14 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 0.12 0.20 0.48 

หมายเหตุ 1) อื่น ๆ ไดแ้ก่ พรรคพลงัไทยรักไทย, พรรคความหวงัใหม่, 

พรรครักษผ์นืป่าประเทศไทย, พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, 

พรรคไทยศรีวิไลย,์ พรรคไทรักธรรม และพรรคประชาธิปไตยใหม่  

- - 0.83 

 2) พรรคอนาคตใหม่  - - 30.27 

 รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 234 9.26 

ปริมณฑลและภาคกลาง 646 25.56 

ภาคเหนือ 460 18.20 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 849 33.60 

ภาคใต ้ 338 13.38 

รวม 2,527 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 1,243 49.19 

หญิง 1,284 50.81 

รวม 2,527 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 145 5.74 

26 – 35 ปี 404 15.99 

36 – 45 ปี 538 21.29 

46 – 59 ปี 867 34.31 

60 ปี ข้ึนไป 573 22.67 

ไม่ระบุ – – 

รวม 2,527 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 2,374 93.95 

อิสลาม 85 3.36 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 30 1.19 

ไม่ระบุ 38 1.50 

รวม 2,527 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 577 22.83 

สมรส 1,809 71.59 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

92 3.64 

ไม่ระบุ 49 1.94 

รวม 2,527 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 736 29.13 

มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า 824 32.60 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 198 7.84 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 592 23.43 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 126 4.98 

ไม่ระบุ 51 2.02 

รวม 2,527 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 252 9.97 

พนกังานเอกชน 339 13.42 

เจา้ของธุรกจิส่วนตวั/อาชีพอิสระ 555 21.96 

เกษตรกร/ประมง 371 14.68 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 435 17.21 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 473 18.72 

นกัเรียน/นกัศึกษา 47 1.86 

ไม่ระบุ 55 2.18 

รวม 2,527 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 441 17.45 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 663 26.24 

10,001 – 20,000 บาท 665 26.31 

20,001 – 30,000 บาท 253 10.01 

30,001 – 40,000 บาท 126 4.99 

40,001 บาทข้ึนไป  151 5.98 

ไม่ระบุ 228 9.02 

รวม 2,527 100.00 
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