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“ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (คร้ังที่ 1)”  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “อยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (คร้ังที่ 1)” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 15 – 16 มีนำคม 2561             
จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง           
เก่ียวกบัประชำชนอยำกไดใ้ครเป็นนำยกรัฐมนตรีคนต่อไป ตำมกฎหมำยกำรเลือกตั้งปัจจุบนั กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น          
จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิ
ตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์    
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนอยำกไดเ้ขำ้มำเป็นรัฐบำลในกำรเลือกตั้งคร้ังต่อไป พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 62.32 ระบุวำ่ พรรคการเมืองพรรคใหม่ เพรำะ อยำกเห็นคนใหม่ๆ นโยบำยใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ พรรคกำรเมืองใหม่ๆ เขำ้มำบริหำรและ
พฒันำประเทศไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน เบ่ือกำรบริหำรงำนของพรรคกำรเมืองเก่ำ และถำ้พรรคกำรเมืองเก่ำเขำ้มำก็จะท ำให้เป็นแบบเดิมอีก         
และร้อยละ 37.68 ระบุวำ่ พรรคการเมืองพรรคเก่า เพรำะ มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ชอบกำรบริหำรงำนแบบเก่ำๆ บริหำรงำน     
ดีอยูแ่ลว้ กำรท ำงำนมีระบบ เคยเห็นผลงำนมำแลว้ มัน่ใจในผลงำน รู้จกั คุน้เคยกบัประชำชนเป็นอยำ่งดี มีควำมเขำ้ใจและสำมำรถแกไ้ขปัญหำ
ไดดี้กวำ่พรรคกำรเมืองพรรคใหม่ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงบุคคลท่ีประชำชนอยำกใหเ้ป็นนำยกรัฐมนตรี ตำมกฎหมำยกำรเลือกตั้งปัจจุบนั (10 อนัดบัแรก) พบวำ่ ส่วนใหญ่ 
อนัดบั 1 ร้อยละ 38.64 ระบุวำ่เป็น พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ (นำยกรัฐมนตรี) รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 13.04 ระบุวำ่เป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ 
เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) อนัดบั 3 ร้อยละ 12.24 ระบุวำ่เป็น นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (หัวหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ อนัดบั 4 ร้อยละ 6.88    
ระบุว่ำเป็น นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนำคตใหม่) อนัดบั 5  ร้อยละ 5.84 ระบุวำ่เป็น นำยชวน หลีกภยั (อดีตนำยกรัฐมนตรี) และ 
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส (หัวหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 6 ร้อยละ 5.12 ระบุวำ่เป็น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปำอินทร์ 
(รักษำกำรหัวหนำ้พรรคเพื่อไทย) อนัดบั 7 ร้อยละ 4.96 ระบุว่ำเป็น นำยชูวิทย ์กมลวิศิษฎ์ อนัดบั 8 ร้อยละ 2.88 ระบุวำ่เป็น นำยสมคิด             
จำตุศรีพิทกัษ ์(รองนำยกรัฐมนตรี) อนัดบั 9 ร้อยละ 1.52 ระบุวำ่เป็น นำยปิยบุตร แสงกนกกุล (พรรคอนำคตใหม่) และอนัดบั 10 ร้อยละ 0.72 
ระบุวำ่เป็น  นำยสุเทพ  เทือกสุบรรณ (ประธำนมูลนิธิกปปส.) 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 9.36 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.24 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.92 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.24 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.24 มีภูมิล ำเนำ          
อยู่ภำคใต ้ตวัอย่ำง ร้อยละ 55.28 เป็นเพศชำย ร้อยละ 44.56 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 6.88 มีอำย ุ         
18 – 25 ปี ตวัอยำ่ง ร้อยละ 17.28 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.28 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.68 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.16 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป 
และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุอำย ุตวัอย่ำง ร้อยละ 92.24 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.20 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.52 นบัถือศำสนำคริสต ์ /
ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.04 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 22.88 ระบุว่ำ สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.44 สมรสแลว้ 
ร้อยละ 4.32 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำง ร้อยละ 27.76 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือ      
ต  ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.88 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.36 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.32 จบกำรศึกษำ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.60 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.08 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.64 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.96 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
20.96 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.20 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.40 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.64 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.48 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 11.92 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท   
ร้อยละ 22.48 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.44 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.36 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.96 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.08 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ท่านอยากได้พรรคการเมืองพรรคใหม่หรือพรรคการเมืองพรรคเก่าเข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 

พรรคการเมืองทีป่ระชาชนอยากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป  ร้อยละ 
พรรคการเมืองพรรคใหม่ เพรำะ อยำกเห็นคนใหม่ๆ นโยบำยใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ พรรคกำรเมืองใหม่ๆ เขำ้มำ

บริหำรและพฒันำประเทศไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน เบ่ือกำรบริหำรงำนของพรรคกำรเมืองเก่ำ และถำ้พรรคกำรเมือง
เก่ำเขำ้มำก็จะท ำใหเ้ป็นแบบเดิมอีก 

62.32 

พรรคการเมืองพรรคเก่า เพรำะ มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ชอบกำรบริหำรงำนแบบเก่ำๆ บริหำรงำนดี
อยู่แล้ว กำรท ำงำนมีระบบ เคยเห็นผลงำนมำแล้ว มัน่ใจในผลงำน รู้จัก คุ ้นเคยกับประชำชนเป็นอย่ำงดี                
มีควำมเขำ้ใจและสำมำรถแกไ้ขปัญหำไดดี้กวำ่พรรคกำรเมืองพรรคใหม่  

37.68 

รวม 100.00 
 

2. ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป  
อนัดบั บุคคลทีป่ระชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (10 อนัดบัแรก) ร้อยละ 

1 พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ (นำยกรัฐมนตรี) 38.64 
2 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) 13.04 
3 นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 12.24 
4 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนำคตใหม่) 6.88 
5 นำยชวน หลีกภยั (อดีตนำยกรัฐมนตรี) และ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส (หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) 5.84 
6 พล.ต.ท.วโิรจน ์เปำอินทร์ (รักษำกำรหวัหนำ้พรรคเพื่อไทย) 5.12 
7 นำยชูวทิย ์กมลวศิิษฎ์ 4.96 
8 นำยสมคิด  จำตุศรีพทิกัษ ์(รองนำยกรัฐมนตรี) 2.88 
9 นำยปิยบุตร แสงกนกกลุ (พรรคอนำคตใหม่) 1.52 
10 นำยสุเทพ  เทือกสุบรรณ (ประธำนมูลนิธิกปปส.) 0.72 

 
ตารางที ่1 บุคคลทีป่ระชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (3 อนัดบัแรก)  
จ าแนกตามภูมภิาค 

ภูมภิาค อนัดบัที ่1 อนัดบัที ่2 อนัดบัที ่3 
1. กรุงเทพฯ  พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส  
(หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

 37.61 11.11 10.26 
2. ปริมณฑลและภำคกลำง  พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
 42.07 10.06 8.84 

3. ภำคเหนือ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

 31.70 19.64 11.16 
4. ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
 41.19 16.87 9.43 

5. ภำคใต ้ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

นำยชวน หลีกภยั 
(อดีตนำยกรัฐมนตรี) 

  35.96 27.53 14.04 
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ตารางที ่2 บุคคลทีป่ระชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (3 อนัดบัแรก)  
จ าแนกตามอายุ 

อายุ อนัดบัที ่1 อนัดบัที ่2 อนัดบัที ่3 
1. อำย ุ18 - 25 ปี พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
นำยชวน หลีกภยั 

(อดีตนำยกรัฐมนตรี) 
 31.40 16.28 11.63 

2. อำย ุ26 - 35 ปี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) 

 25.46 15.28 13.89 
3. อำย ุ36 - 45 ปี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) และ  
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

นำยชวน หลีกภยั 
(อดีตนำยกรัฐมนตรี) 

 31.95 12.78 7.89 
4. อำย ุ46 - 59 ปี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
 43.23 14.25 11.88 

5. อำย ุ60 ปี ข้ึนไป พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

  51.98 12.70 8.73 

 
ตารางที ่3 บุคคลทีป่ระชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (3 อนัดบัแรก)  
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา อนัดบัที ่1 อนัดบัที ่2 อนัดบัที ่3 
1. ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
 44.09 16.14 12.10 

2. มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

 37.05 16.84 12.18 
3. อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
 34.78 13.04 8.70 

4. ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
(พรรคอนำคตใหม่) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

 35.20 12.50 11.84 
5. สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส  
(หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย)  
และ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

(พรรคอนำคตใหม่) 
 37.14 14.29 10.00 
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ตารางที ่4 บุคคลทีป่ระชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (3 อนัดบัแรก)  
จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั อนัดบัที ่1 อนัดบัที ่2 อนัดบัที ่3 
1. ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) และ 
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส  
(หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) 

 32.33 15.79 12.03 
2. พนกังำนเอกชน พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
นำยชูวทิย ์กมลวศิิษฎ์ 

 34.57 9.88 9.26 
3. เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) และ  
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
(พรรคอนำคตใหม่) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

 32.82 12.21 11.83 
4. เกษตรกร/ประมง พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
 44.21 20.00 16.84 

5. รับจำ้งทัว่ไป พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

 41.46 14.15 10.73 
6. พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
 45.67 12.50 9.13 

7. นกัเรียน/นกัศึกษำ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

นำยชวน หลีกภยั  
(อดีตนำยกรัฐมนตรี) และ  
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ  

(พรรคอนำคตใหม่) 
 38.71 16.13 12.90 

 
ตารางที ่5 บุคคลทีป่ระชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (3 อนัดบัแรก)  
จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน อนัดบัที ่1 อนัดบัที ่2 อนัดบัที ่3 
1. ไม่มีรำยได ้ พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
 44.30 12.75 11.41 

2. รำยไดไ้ม่เกิน 10,000 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) 

นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

 44.10 16.46 13.04 
3. รำยได ้10,001 – 20,000 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
 35.94 11.39 10.68 

4. รำยได ้20,001 – 30,000 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) และ 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 

นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
(พรรคอนำคตใหม่) 

 34.27 14.69 10.49 
5. รำยได ้30,001 – 40,000 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 

(หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส  
(หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) 

 29.85 11.94 10.45 
6. รำยได ้40,001 ข้ึนไป พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

(นำยกรัฐมนตรี) 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ 

(พรรคเพื่อไทย) 
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส  
(หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) 

  36.61 12.50 11.61 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  117 9.36 
ปริมณฑลและภำคกลำง  328 26.24 
ภำคเหนือ 224 17.92 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 403 32.24 
ภำคใต ้ 178 14.24 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 691 55.28 
หญิง 557 44.56 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 86 6.88 
26 – 35 ปี  216 17.28 
36 – 45  ปี 266 21.28 
46 – 59  ปี 421 33.68 
60 ปีข้ึนไป 252 20.16 
ไม่ระบุ 9 0.72 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,153 92.24 
อิสลำม 40 3.20 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 19 1.52 
ไม่ระบุ 38 3.04 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 286 22.88 
สมรส 868 69.44 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

54 4.32 
ไม่ระบุ 42 3.36 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 347 27.76 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 386 30.88 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 92 7.36 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 304 24.32 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 70 5.60 
ไม่ระบุ 51 4.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 133 10.64 
พนกังำนเอกชน 162 12.96 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 262 20.96 
เกษตรกร/ประมง 190 15.20 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 205 16.40 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 208 16.64 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 31 2.48 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 57 4.56 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 149 11.92 
ไม่เกิน 10,000 322 25.76 
10,001 – 20,000 281 22.48 
20,001 – 30,000 143 11.44 
30,001 –  40,000 67 5.36 
40,001 ข้ึนไป 112 8.96 
ไม่ระบุ 176 14.08 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


