
1 
 

 
 
 
 
 
 

“เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ใครได้เปรียบ” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เลือกตั้งบัตร 2 ใบ 
ใครได้เปรียบ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 8-10 พฤศจิกำยน 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ     
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,318 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรใชบ้ตัร 2 ใบ ในกำรเลือกตั้ง กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็น
จำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูล 
ดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรใช้บัตร 2 ใบ ในกำรเลือกตั้ง (แบบเขต และแบบบัญชีรำยช่ือ) พบว่ำ  
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.62 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก รองลงมำ ร้อยละ 24.66 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 15.02 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 6.45 
ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย ร้อยละ 3.72 ระบุว่ำ อยำ่งไรก็ได ้และร้อยละ 0.53 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนคิดว่ำจะได้เปรียบจำกกำรใช้บัตร 2 ใบ ในกำรเลือกตั้ง พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.38 ระบุว่ำ        
ไม่มีพรรคกำรเมืองใดไดเ้ปรียบ รองลงมำ ร้อยละ 23.75 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 22.00 ระบุว่ำ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 18.36 ระบุว่ำ 
พรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 4.86 ระบุว่ำ พรรคก้ำวไกล และพรรคประชำธิปัตย์ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน ร้อยละ1.29 ระบุว่ำ พรรคภูมิใจไทย      
และร้อยละ 2.28 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเพื่อชำติ พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคกล้ำ พรรครวมพลังประชำชำติไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
พรรคชำติพฒันำ พรรคไทยสร้ำงไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยภกัดี และพรรคประชำชำติ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมเป็นไปได้ท่ีจะท ำให้มีพรรคชนะกำรเลือกตั้งได้ ส.ส. เกินคร่ึงของสภำ (มำกกว่ำ 250 คน)  
จำกกำรใช้บัตร 2 ใบ ในกำรเลือกตั้ง (แบบเขต และแบบบัญชีรำยช่ือ) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.67 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเป็นไปได้ รองลงมำ  
ร้อยละ 26.71 ระบุว่ำ เป็นไปได้มำก ร้อยละ 11.08 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 8.50 ระบุว่ำ เป็นไปไม่ได้เลย และร้อยละ 8.04 ระบุว่ำ  
ไม่ค่อยเป็นไปได ้   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงแนวโน้มกำรตดัสินใจลงคะแนนในกำรเลือกตั้งดว้ยบตัร 2 ใบ (แบบเขต และแบบบญัชีรำยช่ือ) พบว่ำ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 46.59 ระบุว่ำ บัตรทั้ง 2 ใบ เลือกพรรคเดียวกนั รองลงมำ ร้อยละ 27.84 ระบุว่ำ บัตร 2 ใบ เลือกต่ำงพรรคกัน ร้อยละ 17.83 ระบุว่ำ       
ยงัไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.02 ระบุว่ำ บตัรทั้ง 2 ใบจะไม่เลือกใคร (Vote NO) ร้อยละ ระบุว่ำ 2.58 ระบุว่ำ บตัรใบหน่ึงจะไม่เลือกใคร (Vote NO)  
และร้อยละ 1.14 ระบุว่ำ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.72 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.50 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 49.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 5.54 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 16.54 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 19.12 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 32.47 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 26.33 
อำยุ 60 ปีขึ้ นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 94.61 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.19 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.99 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 1.21 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 18.66 สถำนภำพโสด ร้อยละ 76.48 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.57 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 
1.29 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 30.50 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.52 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.30                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.67 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.49 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 
 

วันอาทิตย์ท่ี 14 พฤศจิกายน 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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ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.80 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.51 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.70
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.84 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.64 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.24 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 1.75 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 18.66 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 25.19 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.39 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.48 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 6.15 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.24 รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.89 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้บัตร 2 ใบ ในการเลือกตั้ง (แบบเขต และแบบบัญชีรายช่ือ) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บัตร 2 ใบ ในการเลือกตั้ง (แบบเขต และแบบบญัชีรายช่ือ) ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 49.62 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 24.66 
ไม่เห็นดว้ยเลย 15.02 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 6.45 
อยำ่งไรก็ได ้ 3.72 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.53 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่าการใช้บัตร 2 ใบ ในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองใดจะได้เปรียบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะได้เปรียบจากการใช้บัตร 2 ใบ ในการเลือกตั้ง ร้อยละ 
ไม่มีพรรคกำรเมืองใดไดเ้ปรียบ 39.38 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  23.75 
พรรคเพื่อไทย  22.00 
พรรคพลงัประชำรัฐ  18.36 
พรรคกำ้วไกล  4.86 
พรรคประชำธิปัตย ์ 4.86 
พรรคภูมิใจไทย  1.29 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคเพือ่ชำติ พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคกลำ้ พรรครวมพลงัประชำชำติไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

พรรคชำติพฒันำ พรรคไทยสร้ำงไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยภกัดี และพรรคประชำชำติ  
2.28 

 
3. ท่านคิดว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่การใช้บัตร 2 ใบ ในการเลือกตั้ง (แบบเขต และแบบบัญชีรายช่ือ) จะท าให้มีพรรคท่ีชนะการเลือกตั้ง  
ได้ ส.ส. เกินคร่ึงของสภา (มากกว่า 250 คน) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ที่จะท าให้มีพรรคชนะการเลือกตั้งได้ ส.ส. เกินคร่ึงของสภา  
(มากกว่า 250 คน) จากการใช้บัตร 2 ใบ ในการเลือกตั้ง (แบบเขต และแบบบัญชีรายช่ือ) 

ร้อยละ 

ค่อนขำ้งเป็นไปได ้ 45.67 
เป็นไปไดม้ำก 26.71 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 11.08 
เป็นไปไม่ไดเ้ลย 8.50 
ไม่ค่อยเป็นไปได ้ 8.04 

รวม 100.00 
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4. ท่านมีแนวโน้มจะตัดสินใจลงคะแนนในการเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ (แบบเขต และแบบบัญชีรายช่ือ) อย่างไร 
แนวโน้มการตัดสินใจลงคะแนนในการเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ (แบบเขต และแบบบญัชีรายช่ือ) ร้อยละ 

บตัรทั้ง 2 ใบ เลือกพรรคเดียวกนั 46.59 
บตัร 2 ใบ เลือกต่ำงพรรคกนั 27.84 
ยงัไม่แน่ใจ 17.83 
บตัรทั้ง 2 ใบจะไม่เลือกใคร (Vote NO) 4.02 
บตัรใบหน่ึงจะไม่เลือกใคร (Vote NO) 2.58 
จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1.14 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.72 
ปริมณฑลและภำคกลำง 340 25.80 
ภำคเหนือ 243 18.44 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 442 33.54 
ภำคใต ้ 178 13.50 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 646 49.01 
หญิง 672 50.99 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 73 5.54 
26-35 ปี 218 16.54 
36-45 ปี 252 19.12 
46-59 ปี 428 32.47 
60 ปีขึ้นไป 347 26.33 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,247 94.61 
อิสลำม 42 3.19 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 0.99 
ไม่ระบ ุ 16 1.21 

รวม 1,318 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 246 18.66 
สมรส 1,008 76.48 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 47 3.57 
ไม่ระบ ุ 17 1.29 

รวม 1,318 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 402 30.50 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 455 34.52 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 83 6.30 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 312 23.67 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 46 3.49 
ไม่ระบ ุ 20 1.52 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 116 8.80 
พนกังำนเอกชน 178 13.51 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 286 21.70 
เกษตรกร/ประมง 222 16.84 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 193 14.64 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 280 21.24 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 23 1.75 
ไม่ระบ ุ 20 1.52 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 246 18.66 
ไม่เกิน 10,000 บำท 332 25.19 
10,001-20,000 บำท 361 27.39 
20,001-30,000 บำท 125 9.48 
30,001-40,000 บำท 81 6.15 
40,001 บำทขึ้นไป 69 5.24 
ไม่ระบ ุ 104 7.89 

รวม 1,318 100.00 
 
 
 


