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“วนัวานไทยรักไทย…วนันีเ้พ่ือไทยในอสีาน” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “วันวาน 
ไทยรักไทย…วันนี้เพ่ือไทยในอีสาน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 18-20 ตุลำคม 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง 
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กระจำยทุกระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้  รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับวันวำน 
ไทยรักไทย…วนัน้ีเพ่ือไทยในอีสำน กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master 
Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  โดยก ำหนด 
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลงัประชำชน หรือพรรคเพ่ือไทย ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่ำ  
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.14 ระบุว่ำ เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชำชน หรือพรรคเพื่อไทย รองลงมำ ร้อยละ 12.65 ระบุว่ำ  
ไม่เคยเลือกทั้ง 3 พรรค ร้อยละ 4.24 ระบุว่ำ ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย และร้อยละ 1.97 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับกำรลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพ่ือไทย ในกำรเลือกตั้งคร้ังท่ีผ่ำนมำ (เฉพำะผูท่ี้เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลงั
ประชำชน หรือพรรคเพื่อไทย) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.59 ระบุวำ่ เลือกพรรคเพื่อไทย ขณะท่ี ร้อยละ 29.41 ระบุว่ำ ไม่ไดเ้ลือกพรรคเพื่อไทย 
ซ่ึงในจ ำนวนผูท่ี้ไม่ไดเ้ลือกพรรคเพื่อไทย พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.49 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ รองลงมำ ร้อยละ 19.05 ระบุว่ำ เลือกพรรค
พลงัประชำรัฐและไม่ไดไ้ปเลือกตั้ง ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 15.87 ระบุว่ำ เลือกพรรคอนำคตใหม่ ร้อยละ 6.98 ระบุว่ำ เลือกพรรคภูมิใจไทย 
ร้อยละ 4.13 ระบุว่ำ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ร้อยละ 1.90 ระบุว่ำ เลือกพรรคเสรีรวมไทยและพรรคประชำธิปัตย ์ในสัดส่วนท่ี
เท่ำกนั และร้อยละ 0.63 ระบุว่ำ เลือกพรรคเศรษฐกิจใหม ่

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยในกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.33 ระบุว่ำ จะเลือก 
พรรคเพื่อไทย รองลงมำ ร้อยละ 37.12 ระบุว่ำ ยงัไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.35 ระบุว่ำ จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 0.91 ระบุว่ำ จะไปลงคะแนน 
ไม่เลือกใคร (Vote NO) ร้อยละ 0.76 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 0.53 ระบุว่ำ จะไม่ไปเลือกตั้ง 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 14.40 ระบุว่ำเป็น นครรำชสีมำ รองลงมำ ร้อยละ 8.56 ระบุว่ำเป็น ขอนแก่น ร้อยละ 8.18 ระบุว่ำเป็น อุบลรำชธำนี ร้อยละ 7.42  
ระบุว่ำเป็น อุดรธำนี ร้อยละ 6.44 ระบุว่ำเป็น สุรินทร์ ร้อยละ 6.36 ระบุว่ำเป็น ร้อยเอด็ ร้อยละ 6.21 ระบุว่ำเป็น บุรีรัมย ์ร้อยละ 4.85 ระบุว่ำเป็น 
มหำสำรคำม ร้อยละ 4.77 ระบุว่ำเป็น ศรีสะเกษ ร้อยละ 4.55 ระบุว่ำเป็น สกลนคร ร้อยละ 4.39 ระบุว่ำเป็น ชัยภูมิ ร้อยละ 3.86 ระบุว่ำเป็น 
กำฬสินธ์ุ ร้อยละ 3.41 ระบุว่ำเป็น เลย ร้อยละ 2.88 ระบุว่ำเป็น นครพนมและยโสธร ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 2.65 ระบุว่ำเป็น หนองบวัล ำภู 
ร้อยละ 2.50 ระบุว่ำเป็น หนองคำย ร้อยละ 2.20 ระบุว่ำเป็น อ ำนำจเจริญ ร้อยละ 1.82 ระบุว่ำเป็น มุกดำหำร และร้อยละ 1.67 ระบุว่ำเป็น บึงกำฬ 

ตัวอย่ำงร้อยละ 48.79 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.21 เป็นเพศหญิง ตัวอย่ำงร้อยละ 6.67 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 15.45 อำยุ 26-35 ปี  
ร้อยละ 20.23 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 35.15 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 22.50 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 98.49 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 0.08  
นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.45 นบัถือศำสนำคริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุศำสนำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 19.70 สถำนภำพโสด ร้อยละ 76.90 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.42 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 36.36 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 35.76 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.29                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 16.52 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.56 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอย่ำงร้อยละ 9.77 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 10.83 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 18.26 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 22.06 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.98 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 19.24 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.12 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.74 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 18.79 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 33.79 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.59 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน                
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 8.56 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.02 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท  ร้อยละ 4.17 รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.08 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. ตั้งแต่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง ท่านเคยเลือก พรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ 
การเคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพ่ือไทย ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 

เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลงัประชำชน หรือพรรคเพื่อไทย 81.14 
ไม่เคยเลือกทั้ง 3 พรรค 12.65 
ยังไม่เคยไปเลือกตั้ง 4.24 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.97 

รวม 100.00 
 
2. การเลือกตั้งคร้ังที่ผ่านมา ท่านลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ (เฉพาะผู้ท่ีเคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน  
     หรือพรรคเพ่ือไทย) 

การลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพ่ือไทย ในการเลือกตั้งคร้ังที่ผ่านมา ร้อยละ 
เลือกพรรคเพื่อไทย 70.59 
ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทย 29.41 

จ านวนผู้ท่ีไม่ได้เลือกพรรคเพือ่ไทย  
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 30.49 
พรรคพลังประชารัฐ 19.05 
ไม่ได้ไปเลือกตั้ง 19.05 
พรรคอนาคตใหม่ 15.87 
พรรคภูมิใจไทย   6.98 
ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)   4.13 
พรรคเสรีรวมไทย   1.90 
พรรคประชาธิปัตย์   1.90 
พรรคเศรษฐกิจใหม่   0.63 

รวม 100.00 
 

3. ในการเลือกตั้งคร้ังหน้า ท่านจะลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพ่ือไทยหรือไม่  
การลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งคร้ังหน้า ร้อยละ 

จะเลือกพรรคเพื่อไทย 48.33 
ยงัไม่แน่ใจ 37.12 
จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทย 12.35 
จะไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote No) 0.91 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.76 
จะไม่ไปเลือกตั้ง 0.53 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,320 100.00 
รวม 1,320 100.00 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมลิ าเนาตามทะเบียนบ้านในพื้นทีจั่งหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ร้อยละ 
กำฬสินธ์ุ 51 3.86 
ขอนแก่น 113 8.56 
ชยัภูมิ 58 4.39 
นครพนม 38 2.88 
นครรำชสีมำ 190 14.40 
บึงกำฬ 22 1.67 
บุรีรัมย ์ 82 6.21 
มหำสำรคำม 64 4.85 
มุกดำหำร 24 1.82 
ยโสธร 38 2.88 
ร้อยเอด็ 84 6.36 
เลย 45 3.41 
ศรีสะเกษ 63 4.77 
สกลนคร 60 4.55 
สุรินทร์ 85 6.44 
หนองคำย 33 2.50 
หนองบวัล ำภู 35 2.65 
อุดรธำนี 98 7.42 
อุบลรำชธำนี 108 8.18 
อ ำนำจเจริญ 29 2.20 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 644 48.79 
หญิง 676 51.21 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 88 6.67 
26-35 ปี 204 15.45 
36-45 ปี 267 20.23 
46-59 ปี 464 35.15 
60 ปีขึ้นไป 297 22.50 

รวม 1,320 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,300 98.49 
อิสลำม 1 0.08 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 6 0.45 
ไม่ระบ ุ 13 0.98 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 260 19.70 
สมรส 1,015 76.90 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 32 2.42 
ไม่ระบ ุ 13 0.98 

รวม 1,320 100.00 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 480 36.36 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 472 35.76 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 83 6.29 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 218 16.52 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 47 3.56 
ไม่ระบ ุ 20 1.51 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 129 9.77 
พนกังำนเอกชน 143 10.83 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 241 18.26 
เกษตรกร/ประมง 291 22.06 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 211 15.98 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 254 19.24 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 28 2.12 
ไม่ระบ ุ 23 1.74 

รวม 1,320 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 248 18.79 
ไม่เกิน 10,000 บำท 446 33.79 
10,001-20,000 บำท 285 21.59 
20,001-30,000 บำท 113 8.56 
30,001-40,000 บำท 40 3.02 
40,001 บำทขึ้นไป 55 4.17 
ไม่ระบ ุ 133 10.08 

รวม 1,320 100.00 
 
 


