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“ปลดลอ็คพรรคการเมืองกบัการเล่ือนการเลือกตั้ง” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “ปลดลอ็คพรรคการเมืองกบัการเล่ือนการเลือกตั้ง” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 8 – 9 ธนัวำคม 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็น จำกประชำชน
ท่ีมีอำย ุ18 ปี ข้ึนไปทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรไม่ปลดล็อคให้
พรรคกำรเมืองซ่ึงอำจจะท ำใหก้ำรเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไป กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั 
(Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค           
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)  เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 
และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกินร้อยละ 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรปลดล็อคให้พรรคกำรเมืองสำมำรถท ำกิจกรรมของพรรคเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมสู่กำรเลือกตั้งปลำยปี พ.ศ. 2561 พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.60 ระบุวำ่ เห็นดว้ย เพรำะ แต่ละพรรคกำรเมืองจะไดมี้กำรเตรียมตวั 
เตรียมนโยบำยของพรรค เพ่ือใชใ้นกำรหำเสียง เป็นแรงกระตุน้ในกำรระดมควำมคิดของนกักำรเมือง เกิดควำมเป็นธรรม และควำมเป็นอิสระต่อ
พรรคกำรเมือง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกใหมี้กำรเลือกตั้ง เพ่ือท่ีจะท ำใหบ้ำ้นเมือง เศรษฐกิจดีข้ึน และเป็นท่ียอมรับของต่ำงประเทศวำ่รัฐบำล
ไทยมำจำกกำรเลือกตั้ง รองลงมำ ร้อยละ 17.60 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ย เพรำะ ตอนน้ีสถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่ปกติ ยงัไม่สงบเรียบร้อยดี อำจท ำให้
เกิดควำมวุน่วำย ไม่มัน่ใจพรรคกำรเมือง มีแต่นกักำรเมืองหนำ้เดิม ๆ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รอให้ทุกอยำ่งลงตวักวำ่น้ี บำ้นเมืองสงบดีอยูแ่ลว้ 
และร้อยละ 4.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมเช่ือมัน่ของประชำชนวำ่จะยงัมีกำรเลือกตั้งเกิดข้ึนในปลำยปี พ.ศ. 2561 หรือไม่ พบวำ่ ร้อยละ 10.96 ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่มำก   
ร้อยละ 28.56 ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่ค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 29.92 ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่ค่อนขำ้งนอ้ย ร้อยละ 21.28 ระบุวำ่ ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย         
และร้อยละ 9.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรยอมรับของประชำชน หำกกำรปฏิรูปประเทศยงัไม่แลว้เสร็จและอำจท ำใหก้ำรเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไปเป็นช่วงตน้ปี 
พ.ศ. 2562 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.32 ระบุว่ำ ยอมรับได้ เพรำะ อยำกให้ท ำกำรปฏิรูปประเทศให้แลว้เสร็จก่อน สถำนกำรณ์
บำ้นเมืองยงัไม่สงบเรียบร้อยดี ยงัตอ้งมีกำรจดักำรระบบและระเบียบอีกหลำย ๆ อยำ่ง ให้เวลำในกำรปฏิรูป ปรับปรุงไปเร่ือย ๆ ในส่วนของ
ประชำชนนั้นท ำอะไรไม่ไดอ้ยู่แลว้ ไม่มีสิทธ์ิต่อตำ้น ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่อยำกให้มีกำรเลือกตั้งอีก นักกำรเมืองสร้ำงแต่ปัญหำ ถำ้หำก
เลือกตั้งไปแลว้ก็ไม่น่ำมีอะไรดีข้ึน และไม่มีผลกระทบจะเลือกตั้งตอนไหนก็ได ้รองลงมำ ร้อยละ 31.44 ระบุวำ่ ยอมรับไม่ได ้เพรำะ อยำกให้มี
กำรเลือกตั้งให้เร็วท่ีสุด อยำกให้รัฐบำลท ำตำมท่ีได้ก ำหนดไว ้อยำกให้เป็นประชำธิปไตย เศรษฐกิจแย่มำก ท ำให้ต่ำงชำติขำดควำมเช่ือมัน่       
และไม่ชอบกำรท ำงำนของรัฐบำลชุดน้ี อยำกใหบ้ำ้นเมืองดีข้ึนกวำ่น้ี บำงส่วนระบุวำ่ ท่ีผ่ำนมำไม่เห็นมีกำรปฏิรูปอะไรเลย กำรบริหำรงำนก็ไม่ดี
เท่ำท่ีควร และอยำกใหย้กเลิกกำรประกำศใช ้มำตรำ 44 และร้อยละ 6.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 9.36 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 24.96 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 17.92 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.36 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.40 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 53.76 เป็นเพศชำย ร้อยละ 46.08 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 6.72 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 
16.88 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.88 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.08 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 17.76 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุอำย ุ 
ตวัอย่ำงร้อยละ 92.16 นับถือศำสนำพุทธ ตวัอย่ำงร้อยละ 3.60 นับถือศำสนำอิสลำม ตวัอย่ำงร้อยละ 1.28 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/      
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.96 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 21.92 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 68.08 สมรสแล้ว ร้อยละ 6.96      
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.04 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตวัอยำ่งร้อยละ 26.80 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.84 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.56 จบกำรศึกษำ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.36 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.76 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ            
และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอยำ่งร้อยละ 12.00 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.36 ประกอบอำชีพ
พนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.60 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.28 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.16 ประกอบ
อำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน ร้อยละ 14.64 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.32 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08          
เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุอำชีพ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 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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ตวัอย่ำงร้อยละ 11.44 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.48  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  

20,000 บำท ร้อยละ 13.20 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.88มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน  30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 10.08            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.20 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ทีจ่ะปลดลอ็คให้พรรคการเมืองสามารถท ากจิกรรมของพรรคเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งปลายปี พ.ศ. 2561 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการปลดลอ็คให้พรรคการเมืองสามารถท ากจิกรรมของพรรคเพ่ือเตรียมความพร้อม 
สู่การเลือกตั้งปลายปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ แต่ละพรรคกำรเมืองจะไดมี้กำรเตรียมตวั เตรียมนโยบำยของพรรค เพื่อใชใ้นกำรหำเสียง เป็นแรงกระตุน้ใน
กำรระดมควำมคิดของนกักำรเมือง เกิดควำมเป็นธรรม และควำมเป็นอิสระต่อพรรคกำรเมือง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 
อยำกใหมี้กำรเลือกตั้ง เพ่ือท่ีจะท ำใหบ้ำ้นเมือง เศรษฐกิจดีข้ึน และเป็นท่ียอมรับของต่ำงประเทศวำ่รัฐบำลไทยมำจำก
กำรเลือกตั้ง  

77.60 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ตอนน้ีสถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่ปกติ ยงัไม่สงบเรียบร้อยดี อำจท ำใหเ้กิดควำมวุน่วำย ไม่มัน่ใจพรรค
กำรเมือง  มีแต่นกักำรเมืองหนำ้เดิม ๆ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รอใหทุ้กอยำ่งลงตวักวำ่น้ี บำ้นเมืองสงบดีอยูแ่ลว้   

17.60 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.80 
รวม 100.00  

 
2. ท่านมคีวามเช่ือมัน่ในระดบัใดว่าจะยงัมกีารเลือกตั้งเกดิขึน้ในปลายปี พ.ศ. 2561 

ความเช่ือมัน่ของประชาชนว่าจะยงัมกีารเลือกตั้งเกดิขึน้ในปลายปี พ.ศ. 2561  ร้อยละ 
มีควำมเช่ือมัน่มำก 10.96 
มีควำมเช่ือมัน่ค่อนขำ้งมำก 28.56 
มีควำมเช่ือมัน่ค่อนขำ้งนอ้ย 29.92 
ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย 21.28 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 9.28 

รวม 100.00  
 

3. ท่านยอมรับได้หรือไม่ หากการปฏิรูปประเทศยงัไม่แล้วเสร็จและอาจท าให้การเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไปเป็นช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 
การยอมรับของประชาชน หากการปฏิรูปประเทศยงัไม่แล้วเสร็จและอาจท าให้การเลือกตั้งถูกเล่ือนออกไป 

เป็นช่วงต้นปี พ.ศ. 2562  ร้อยละ 

ยอมรับได้ เพรำะ อยำกให้ท ำกำรปฏิรูปประเทศให้แลว้เสร็จก่อน สถำนกำรณ์บำ้นเมืองยงัไม่สงบเรียบร้อยดี ยงัตอ้งมีกำร
จดักำรระบบและระเบียบอีกหลำย ๆ อยำ่ง ให้เวลำในกำรปฏิรูป ปรับปรุงไปเร่ือย ๆ ในส่วนของประชำชนนั้นท ำ
อะไรไม่ได้อยู่แลว้ ไม่มีสิทธ์ิต่อตำ้น ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่อยำกให้มีกำรเลือกตั้งอีก นักกำรเมืองสร้ำงแต่
ปัญหำ ถำ้หำกเลือกตั้งไปแลว้ก็ไม่น่ำมีอะไรดีข้ึน และไม่มีผลกระทบจะเลือกตั้งตอนไหนก็ได ้

62.32 

ยอมรับไม่ได้ เพรำะ อยำกให้มีกำรเลือกตั้งให้เร็วท่ีสุด อยำกให้รัฐบำลท ำตำมท่ีได้ก ำหนดไว ้อยำกให้เป็นประชำธิปไตย 
เศรษฐกิจแยม่ำก ท ำใหต้่ำงชำติขำดควำมเช่ือมัน่ และไม่ชอบกำรท ำงำนของรัฐบำลชุดน้ี อยำกใหบ้ำ้นเมืองดีข้ึนกวำ่
น้ี บำงส่วนระบุว่ำ ท่ีผ่ำนมำไม่เห็นมีกำรปฏิรูปอะไรเลย กำรบริหำรงำนก็ไม่ดีเท่ำท่ีควร และอยำกให้ยกเลิกกำร
ประกำศใช ้มำตรำ 44   

31.44 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 6.24 
รวม 100.00  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  117 9.36 
ปริมณฑลและภำคกลำง  312 24.96 
ภำคเหนือ 224 17.92 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 417 33.36 
ภำคใต ้ 180 14.40 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 672 53.76 
หญิง 576 46.08 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 84 6.72 
26 – 35 ปี  211 16.88 
36 – 45  ปี 286 22.88 
46 – 59  ปี 426 34.08 
60 ปีข้ึนไป 222 17.76 
ไม่ระบุ 21 1.68 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,152 92.16 
อิสลำม 45 3.60 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.28 
ไม่ระบุ 37 2.96 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 274 21.92 
สมรส 851 68.08 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

87 6.96 
ไม่ระบุ 38 3.04 

รวม 1,250 100.00 
 



4 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 335 26.80 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 373 29.84 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 82 6.56 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 342 27.36 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 72 5.76 
ไม่ระบุ 46 3.68 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 150 12.00 
พนกังำนเอกชน 167 13.36 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 245 19.60 
เกษตรกร/ประมง 216 17.28 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 202 16.16 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 183 14.64 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.32 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 57 4.56 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 143 11.44 
ไม่เกิน 10,000 284 22.72 
10,001 – 20,000 281 22.48 
20,001 – 30,000 165 13.20 
30,001 –  40,000 86 6.88 

        40,001 ข้ึนไป 126 10.08 
ไม่ระบุ 165 13.20 

รวม 1,250 100.00 
 

  
 


