
 

 

 

 

 

 

“การตัดสินใจเลือก 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 “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เร่ือง “การตัดสินใจเลือก 

นายก อบจ.” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป กระจายทุกระดบัการศึกษา และอาชีพทัว่ประเทศ 

(ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,312 หน่วยตวัอย่าง เกี่ยวกบัการไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก นายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั (อบจ.) และ สมาชิกสภา อบจ. ในวนัท่ี 20 ธันวาคม 2563 การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูล

ตัวอย่างหลัก  (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสาํรวจเม่ือถามประชาชนถึงการไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และ สมาชิกสภา อบจ. 

ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.03 ระบุว่า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ขณะท่ี ร้อยละ 15.09 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

และร้อยละ 4.88 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการสํารวจไดเ้วลาเลือก นายก อบจ. เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2563 พบว่า                  

ผูท่ี้ระบุว่า ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง และไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่ มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผู ้ท่ีระบุว่า ไม่ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง มีสัดส่วน

เพิ่มข้ึน 

ดา้นประเดน็สถานการณ์การเมืองระดบัประเทศในปัจจุบนั กบัการมีผลต่อการตดัสินใจเลือก นายก อบจ. พบว่า ผูท่ี้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง

และไม่แน่ใจว่าจะไป ร้อยละ 20.20 ระบุว่า มีผลมากต่อการตดัสินใจ เพราะ จากสถานการณ์ทางการเมืองตอนน้ี ทาํใหส้ามารถตดัสินใจไดง่้ายว่าจะ

เลือกคนไหน ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า จะไม่เลือกบุคคลท่ีมาจากฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 17.68 ระบุว่า ค่อนข้างมีผลต่อการตดัสินใจ เพราะ ตอ้งดูก่อนว่า

บุคคลท่ีจะเลือกมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัใครท่ีอยู่ในประเด็นสถานการณ์การเมืองตอนน้ีหรือไม่ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า จะเลือกบุคคลท่ีสังกดัพรรคท่ีตนเอง

ช่ืนชอบ ร้อยละ 9.43 ระบุว่า ไม่ค่อยมีผลต่อการตดัสินใจ เพราะ สถานการณ์การเมืองตอนน้ีไม่ไดก้ระทบต่อการเลอืกตั้ง นายก อบจ. เน่ืองจากเป็น               

การเลือกตั้งแบบทอ้งถิ่น ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ไม่ไดส้นใจเร่ืองการเมืองระดบัประเทศอยู่แลว้ ร้อยละ 52.06 ระบุว่า ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลย 

เพราะ การชุมนุมไม่ไดมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการเลือกตั้ ง นายก อบจ. ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เป็นการเลือกตั้งเพื่อเข้ามาทาํงานให้กบัระดบัจังหวัด              

ไม่เกี่ยวกบัระดบัประเทศ และร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

สําหรับการตดัสินใจของประชาชนในการเลือก นายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ท่ีสังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกัน 

พบว่า ผูท่ี้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงและไม่แน่ใจว่าจะไปส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.06 ระบุว่า ไม่เลือกท่ีสังกดัพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกนั 

เพราะ ดูท่ีตวับุคคล นโยบาย ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานการทาํงานท่ีผ่านมา ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ชอบแบบไม่สังกดัพรรค ขณะท่ี 

ร้อยละ 28.19 ระบุว่า เลือกท่ีสังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกัน เพราะ ง่ายต่อการทาํงาน การดาํเนินงานหรือการเสนองบต่าง ๆ                 

มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่มีความขดัแยง้ และร้อยละ 19.75 ระบุว่า ยงัไม่แน่ใจว่าจะเลือกอยา่งไร  

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความตอ้งการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ. ในเขตจงัหวดั พบว่า ผูท่ี้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงและ           

ไม่แน่ใจว่าจะไปส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.31 ระบุว่า อยากเปล่ียนนายก อบจ. รองลงมา ร้อยละ 32.40 ระบุว่า ไม่อยากเปล่ียนนายก อบจ. ร้อยละ 19.30 ระบุว่า 

ยงัไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการสํารวจไดเ้วลาเลือก นายก อบจ. เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 

2563 พบว่า ผูท่ี้ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่า อยากเปลี่ยนนายก อบจ. และยงัไม่แน่ใจ มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 28.36 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 19.89 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคเหนือ ร้อยละ 36.81 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.94 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 49.01 เป็นเพศชาย และ

ร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง  

 

วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤศจิกายน 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 
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ตวัอย่างร้อยละ 6.86 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.62 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.88 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.37 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 21.27 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 94.59 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.89 นบัถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.52 นบัถือศาสนา

คริสต ์และอื่น ๆ ตวัอยา่งร้อยละ 19.74 สถานภาพโสด ร้อยละ 75.76 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.67 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุ

สถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 30.79 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 31.63 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.31                 

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.26 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.03 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 1.98 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 11.28 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.27 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.11 

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.86 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.39 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      

ร้อยละ 18.75 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 1.98 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 2.36 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 17.23 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 27.97 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท  ร้อยละ 9.45 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.80 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 6.40 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 7.55 ไม่ระบุรายได ้ 
 

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

การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ สมาชิกสภา อบจ.  

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

ร้อยละ 

8 พ.ย. 63 18 ต.ค. 63 

ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 80.03 82.47 

ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 15.09 12.34 

ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่ 4.88 5.19 

รวม 100.00 100.00 
 

2. ประเด็นสถานการณ์การเมืองระดับประเทศในปัจจุบัน จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. ของท่านหรือไม่  

(เฉพาะผู้ที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและไม่แน่ใจว่าจะไป = 1,114) 

ประเด็นสถานการณ์การเมืองระดับประเทศในปัจจุบัน กับการมีผลต่อการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. ร้อยละ 

มีผลมากต่อการตดัสินใจ เพราะ จากสถานการณ์ทางการเมืองตอนน้ี ทาํใหส้ามารถตดัสินใจไดง่้ายว่าจะเลือกคนไหน ขณะท่ีบางส่วน

ระบุว่า จะไม่เลือกบุคคลท่ีมาจากฝ่ายรัฐบาล 

20.20 

ค่อนข้างมีผลต่อการตดัสินใจ เพราะ ตอ้งดูก่อนว่าบุคคลท่ีจะเลือกมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัใครท่ีอยูใ่นประเดน็สถานการณ์การเมืองตอนน้ี

หรือไม่ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า จะเลือกบุคคลท่ีสังกดัพรรคท่ีตนเองช่ืนชอบ 

17.68 

ไม่ค่อยมีผลต่อการตดัสินใจ เพราะ สถานการณ์การเมืองตอนน้ีไม่ไดก้ระทบต่อการเลือกตั้ง นายก อบจ. เน่ืองจากเป็นการเลือกตั้ง 

แบบทอ้งถิ่น ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ไม่ไดส้นใจเร่ืองการเมืองระดบัประเทศอยูแ่ลว้ 

9.43 

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลย เพราะ การชุมนุมไม่ไดมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการเลือกตั้ง นายก อบจ. ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เป็นการเลือกตั้ง

เพื่อเขา้มาทาํงานใหก้บัระดบัจงัหวดัไม่เกี่ยวกบัระดบัประเทศ 

52.06 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.63 

รวม 100.00 
 

3. ท่านจะเลือกนายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันหรือไม่ 

(เฉพาะผู้ที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและไม่แน่ใจว่าจะไป = 1,114) 

การตัดสินใจของประชาชนในการเลือก นายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกัน ร้อยละ 

ไม่เลือกท่ีสังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกัน เพราะ ดูท่ีตวับุคคล นโยบาย ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน            

การทาํงานท่ีผ่านมา ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ชอบแบบไม่สังกดัพรรค 

52.06 

เลือกท่ีสังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกัน เพราะ ง่ายต่อการทํางาน การดําเนินงานหรือการเสนองบต่าง ๆ                        

มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่มีความขดัแยง้ 

28.19 

ยงัไม่แน่ใจว่าจะเลือกอยา่งไร 19.75 

รวม 100.00 
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4. ท่านอยากเปล่ียน นายก อบจ. ในเขตจังหวัดของท่านหรือไม่ (เฉพาะผู้ที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและไม่แน่ใจว่าจะไป = 1,114) 

ความต้องการของประชาชนต่อการเปล่ียน นายก อบจ. ในเขตจังหวดั 
ร้อยละ 

8 พ.ย. 63 18 ต.ค. 63 

อยากเปล่ียนนายก อบจ. 47.31 44.77 

ไม่อยากเปล่ียนนายก อบจ. 32.40 43.19 

ยงัไม่แน่ใจ 19.30 12.04 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.99 - 

รวม 100.00 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ - - 

ปริมณฑลและภาคกลาง 372 28.36 

ภาคเหนือ 261 19.89 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 483 36.81 

ภาคใต ้ 196 14.94 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 643 49.01 

หญิง 669 50.99 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 90 6.86 

26 – 35 ปี 205 15.62 

36 – 45 ปี 287 21.88 

46 – 59 ปี 451 34.37 

60 ปี ข้ึนไป 279 21.27 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,241 94.59 

อิสลาม 51 3.89 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 20 1.52 

ไม่ระบุ - - 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 259 19.74 

สมรส 994 75.76 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 35 2.67 

ไม่ระบุ 24 1.83 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 404 30.79 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 415 31.63 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 109 8.31 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 292 22.26 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 66 5.03 

ไม่ระบุ 26 1.98 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 148 11.28 

พนกังานเอกชน 161 12.27 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 277 21.11 

เกษตรกร/ประมง 208 15.86 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 215 16.39 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 246 18.75 

นกัเรียน/นกัศึกษา 26 1.98 

ไม่ระบุ 31 2.36 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 226 17.23 

ไม่เกิน 10,000 บาท 367 27.97 

10,001 – 20,000 บาท 349 26.60 

20,001 – 30,000 บาท 124 9.45 

30,001 – 40,000 บาท 63 4.80 

40,001 บาทข้ึนไป 84 6.40 

ไม่ระบุ 99 7.55 

รวม 1,312 100.00 

 

5 

 


