
 

 

 

 

 

 

 

 

“ได้เวลาเลือก นายก อบจ.” 
หมายเหตุ: ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” จะทาํการสาํรวจผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ทั้งหมด 3 จงัหวดั 

ไดแ้ก ่นครราชสีมา เชียงใหม่ และสงขลา โดยจะเผยแพร่ผลการสาํรวจ จาํนวน 2 คร้ัง คือ  

คร้ังท่ี 1 เผยแพร่ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2563  

คร้ังท่ี 2 เผยแพร่หลงัปิดหีบเลือกตั้ง ในวนัท่ี 20 ธันวาคม 2563 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “ได้เวลาเลือก    
นายก อบจ.” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 14 – 15 ตุลาคม 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกระดบัการศึกษา และอาชีพทัว่ประเทศ         
รวมทั้ งส้ิน จํานวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ       
สมาชิกสภา อบจ. ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2563 การสํารวจอาศัยการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานข้อมูลตวัอย่างหลัก  
(Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดย
กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามประชาชนถึงการไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และสมาชิกสภา 
อบจ. ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.47 ระบุว่า ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง ขณะท่ี ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ไม่ไปใชสิ้ทธิ
ลงคะแนนเสียง และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่    

ส่ิงท่ีประชาชนใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจเลือก นายก อบจ. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.50 ระบุว่า พิจารณาจากผลงานท่ีผ่านมาในการ
ทาํประโยชน์เพื่อทอ้งถิ่น รองลงมา ร้อยละ 38.07 ระบุว่า พิจารณาจากนโยบายการบริหารและการพฒันาทอ้งถิ่นของผูส้มคัร ร้อยละ 24.91   
ระบุว่า พิจารณาจากประวติัพฤติกรรมส่วนบุคคล ร้อยละ 22.80 ระบุว่า พิจารณาจากคุณสมบติัประวติัส่วนบุคคล เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ  
ร้อยละ 8.58 ระบุว่า พิจารณาจากพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองท่ีผูส้มคัรสังกดั ร้อยละ 4.97 ระบุว่า พิจารณาจากช่ือเสียงของผูส้มคัร ร้อยละ 2.86 
ระบุว่า พิจารณาว่าใครเป็นผู ้สนับสนุนผูส้มคัร และร้อยละ 2.63 ระบุว่า พิจารณาจากความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผูส้มคัร เช่น เป็นพ่อ-แม่      
ลูก-หลาน ญาติพี่นอ้ง-เพื่อน 

สาํหรับท่ีมาของ นายก อบจ. ท่ีประชาชนอยากได ้พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.23 ระบุว่า นายก อบจ. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 28.37 
ระบุว่า นายก อบจ. ท่ีสังกดัพรรคการเมือง ร้อยละ 14.00 ระบุว่า นายก อบจ. ท่ีสังกดักลุ่มการเมือง และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความต้องการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ. ในเขตจังหวดั พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.77 ระบุว่า   
อยากเปลี่ยนนายก อบจ. ขณะท่ี ร้อยละ 43.19 ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. และร้อยละ 12.04 ระบุว่า ยงัไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 28.59 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 19.94 มีภูมิลาํเนาอยู่
ภาคเหนือ ร้อยละ 36.72 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.75 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.83 เป็นเพศชาย และ
ร้อยละ 51.17 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 7.15 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 16.48 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.37 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.25 มีอาย ุ46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.75 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 94.43 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.99 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.83 นบัถือศาสนาคริสต์ 
และอื่น ๆ  และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 21.82 สถานภาพโสด ร้อยละ 74.12 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.38 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 
และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 32.36 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 33.18 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.30                 
จบการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.25 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.16 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุการศึกษา  

 

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 18 ตลุาคม 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตวัอย่างร้อยละ 9.10 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจ้าง/พนกังานรัฐวิสาหกจิ ร้อยละ 13.92 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.30 
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.91 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.16 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      
ร้อยละ 17.68 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 2.18 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 16.33 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.73 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.08 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.37 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           
ร้อยละ 5.27 มีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 10.08 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านจะไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคมน้ีหรือไม่ 

การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ.  
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

ร้อยละ 

ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง 82.47 
ไม่ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง 12.34 
ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่ 5.19 

รวม 100.00 

 

2. ท่านจะพิจารณาอย่างไรในการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ส่ิงที่ประชาชนใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. ร้อยละ 

พิจารณาจากผลงานท่ีผ่านมาในการทาํประโยชน์เพื่อทอ้งถิ่น 60.50 
พิจารณาจากนโยบายการบริหารและการพฒันาทอ้งถิ่นของผูส้มคัร 38.07 
พิจารณาจากประวติัพฤติกรรมส่วนบุคคล 24.91 
พิจารณาจากคุณสมบติัประวติัส่วนบุคคล เช่น อาย ุการศึกษา อาชีพ   22.80 
พิจารณาจากพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองท่ีผูส้มคัรสังกดั 8.58 
พิจารณาจากช่ือเสียงของผูส้มคัร 4.97 
พิจารณาว่าใครเป็นผูส้นบัสนุนผูส้มคัร 2.86 
พิจารณาจากความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผูส้มคัร เช่น เป็นพ่อ-แม่ ลูก-หลาน ญาติพี่นอ้ง-เพื่อน 2.63 

 

3. ท่านอยากได้ นายก อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมือง หรือ กลุ่มการเมือง หรือ อิสระ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ที่มาของ นายก อบจ. ทีป่ระชาชนอยากได้  ร้อยละ 

นายก อบจ. อิสระ       79.23 
นายก อบจ. ท่ีสังกดัพรรคการเมือง 28.37 
นายก อบจ. ท่ีสังกดักลุ่มการเมือง  14.00 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.53 

 

4. ท่านอยากเปล่ียน นายก อบจ. ในเขตจังหวัดของท่านหรือไม่ 

ความต้องการของประชาชนต่อการเปล่ียน นายก อบจ. ในเขตจังหวัด ร้อยละ 

อยากเปลี่ยนนายก อบจ. 44.77 
ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. 43.19 
ยงัไม่แน่ใจ 12.04 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ – – 

ปริมณฑลและภาคกลาง 380 28.59 

ภาคเหนือ 265 19.94 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 488 36.72 

ภาคใต ้ 196 14.75 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 649 48.83 

หญิง 680 51.17 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 95 7.15 

26 – 35 ปี 219 16.48 

36 – 45 ปี 284 21.37 

46 – 59 ปี 442 33.25 

60 ปี ข้ึนไป 289 21.75 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,255 94.43 

อิสลาม 53 3.99 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 11 0.83 

ไม่ระบุ 10 0.75 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 290 21.82 

สมรส 985 74.12 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 45 3.38 

ไม่ระบุ 9 0.68 

รวม 1,329 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 430 32.36 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 441 33.18 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 97 7.30 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 309 23.25 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 42 3.16 

ไม่ระบุ 10 0.75 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 121 9.10 

พนกังานเอกชน 185 13.92 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 283 21.30 

เกษตรกร/ประมง 238 17.91 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 228 17.16 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษยีณอาย/ุว่างงาน 235 17.68 

นกัเรียน/นกัศึกษา 29 2.18 

ไม่ระบุ 10 0.75 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 217 16.33 

ไม่เกิน 10,000 บาท 342 25.73 

10,001 – 20,000 บาท 374 28.14 

20,001 – 30,000 บาท 134 10.08 

30,001 – 40,000 บาท 58 4.37 

40,001 บาทข้ึนไป 70 5.27 

ไม่ระบุ 134 10.08 

รวม 1,329 100.00 
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