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“ซ้ือเสียงถูกกฎหมาย?” 

 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “ซ้ือเสียง 

ถูกกฎหมาย?” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 15-18 มีนาคม 2565 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ  

และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จํานวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เก่ียวกับการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ ง การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง 

โดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความเช่ือของประชาชนว่า “ประเทศไทยมีการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ ง” ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถ่ิน 

หรือระดบัประเทศ พบว่า ตวัอย่าง ร้อยละ 76.75 ระบุว่า เช่ือมาก รองลงมา ร้อยละ 16.33 ระบุว่า ค่อนขา้งเช่ือ ร้อยละ 3.46 ระบุว่า ไม่เช่ือเลย      

ร้อยละ 3.31 ระบุวา่ ไม่ค่อยเช่ือ และร้อยละ 0.15 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ        

สาํหรับความเช่ือวา่ “ปัญหาการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง” จะสามารถแกไ้ขได ้ตวัอยา่งท่ีระบุว่าเช่ือมาก ค่อนขา้งเช่ือ และเฉย ๆ ไม่ตอบ/

ไม่สนใจว่า “ประเทศไทยมีการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง” ไม่วา่จะเป็นในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศ (จาํนวน 1,239 หน่วยตวัอยา่ง) พบวา่ ตวัอยา่ง  

ร้อยละ 63.92 ระบุว่า ไม่เช่ือเลย รองลงมา ร้อยละ 17.76 ระบุว่า ไม่ค่อยเช่ือ ร้อยละ 11.46 ระบุว่า ค่อนขา้งเช่ือ ร้อยละ 6.62 ระบุว่า เช่ือมาก  

และร้อยละ 0.24 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อขอ้เสนอท่ีจะให้ “การซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง” เป็นการกระทาํท่ีถูกกฎหมาย พบว่า ตวัอยา่ง ร้อยละ 

71.93 ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยเลย รองลงมา ร้อยละ 12.27 ระบุว่า เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 8.50 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นดว้ย ร้อยละ 6.77 ระบุว่า ค่อนขา้ง

เห็นดว้ย และร้อยละ 0.53 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อขอ้เสนอท่ีจะให้ “การจดัเล้ียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง” เป็นการกระทาํท่ีถูกกฎหมาย พบว่า ตวัอยา่ง 

ร้อยละ 59.44 ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยเลย รองลงมา ร้อยละ 14.52 ระบุว่า เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 13.02 ระบุว่า ค่อนขา้งเห็นดว้ย ร้อยละ 11.89 ระบุว่า 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 1.13 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อขอ้เสนอท่ีจะให้ “การจดัมโหรสพ กิจกรรมบนัเทิงของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง” เป็นการกระทาํท่ีถูก

กฎหมาย พบว่า ตวัอยา่ง ร้อยละ 61.17 ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยเลย รองลงมา ร้อยละ 13.54 ระบุว่า เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 12.27 ระบุว่า ค่อนขา้งเห็น

ดว้ย ร้อยละ 12.19 ระบุวา่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 0.83 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการไม่อนุญาตใหเ้ปิดเผยผลโพลการเลือกตั้ง ในระหว่างเจด็วนัก่อนการเลือกตั้งจนถึง

เวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน พบว่า ตวัอยา่ง ร้อยละ 42.06 ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยเลย รองลงมา ร้อยละ 28.97 ระบุว่า เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 15.80 

ระบุวา่ ค่อนขา้งเห็นดว้ย ร้อยละ 10.99 ระบุวา่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 2.18 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่าง ร้อยละ 8.88 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.19 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล 

และภาคกลาง ร้อยละ 18.28 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.26 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.39 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้

ตวัอยา่ง ร้อยละ 48.68 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.32 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยา่ง ร้อยละ 5.87 อาย ุ18-25 ปี ร้อยละ 13.70 อาย ุ26-35 ปี ร้อยละ 19.56 อาย ุ36-45 ปี ร้อยละ 34.76 อาย ุ46-59 ปี และร้อยละ 26.11 

อายุ 60 ปีข้ึนไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.56 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.68 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.38 นับถือศาสนาคริสต์ และอ่ืน ๆ  

และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่ง ร้อยละ 23.70 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.53 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.39 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 

0.38 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 20 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 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  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่าง ร้อยละ 29.42 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 33.11 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.05                         

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.63 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.34 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่ง ร้อยละ 9.71 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.56 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 22.87

ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.37 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.62 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงาน      

ร้อยละ 23.48 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 2.86 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่าง ร้อยละ 21.44 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.47 รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บาท  ร้อยละ 25.21 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.68 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.95 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.57 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 10.68 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านเช่ือหรือไม่ว่า “ประเทศไทยมีการซ้ือเสียงในการเลือกต้ัง” ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดบัประเทศ  

ความเช่ือของประชาชนว่า “ประเทศไทยมีการซ้ือเสียงในการเลือกต้ัง” ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ  ร้อยละ 

เช่ือมาก 76.75 

ค่อนขา้งเช่ือ 16.33 

ไม่เช่ือเลย 3.46 

ไม่ค่อยเช่ือ 3.31 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.15 

รวม 100.00 

 

2. ท่านเช่ือหรือไม่ว่า “ปัญหาการซ้ือเสียงในการเลือกต้ัง” จะสามารถแก้ไขได้ 

ความเช่ือของประชาชนว่า “ปัญหาการซ้ือเสียงในการเลือกต้ัง” จะสามารถแก้ไขได้ ร้อยละ 

ไม่เช่ือเลย 63.92 

ไม่ค่อยเช่ือ 17.76 

ค่อนขา้งเช่ือ 11.46 

เช่ือมาก 6.62 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.24 

รวม 100.00 

หมายเหตุ:  เฉพาะตวัอยา่งท่ีเช่ือมาก ค่อนขา้งเช่ือ และเฉย ๆ ไม่ตอบ/ไม่สนใจวา่ “ประเทศไทยมีการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง”  

 ไม่วา่จะเป็นในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศ (1,239 หน่วยตวัอยา่ง) 

 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัข้อเสนอท่ีจะให้ “การซ้ือเสียงในการเลือกต้ัง” เป็นการกระทําท่ีถูกกฎหมาย 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอท่ีจะให้ “การซ้ือเสียงในการเลือกต้ัง” เป็นการกระทําท่ีถูกกฎหมาย ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยเลย 71.93 

เห็นดว้ยมาก 12.27 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย 8.50 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 6.77 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.53 

รวม 100.00 
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4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัข้อเสนอท่ีจะให้ “การจัดเลีย้งของผู้สมัครรับเลือกต้ัง” เป็นการกระทําท่ีถูกกฎหมาย 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอท่ีจะให้ “การจัดเลีย้งของผู้สมัครรับเลือกต้ัง” เป็นการกระทําท่ีถูกกฎหมาย ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยเลย 59.44 

เห็นดว้ยมาก 14.52 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 13.02 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย 11.89 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.13 

รวม 100.00 

 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัข้อเสนอท่ีจะให้ “การจัดมโหรสพ กจิกรรมบันเทิงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง” เป็นการกระทําท่ีถูกกฎหมาย 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอท่ีจะให้ “การจัดมโหรสพ กิจกรรมบนัเทิงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง”  

เป็นการกระทําท่ีถูกกฎหมาย 
ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยเลย 61.17 

เห็นดว้ยมาก 13.54 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 12.27 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย 12.19 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.83 

รวม 100.00 

 

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการไม่อนุญาตให้เปิดเผยผลโพลการเลือกต้ัง ในระหว่างเจ็ดวนัก่อนการเลือกต้ังจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการไม่อนุญาตให้เปิดเผยผลโพลการเลือกต้ัง ในระหว่างเจ็ดวนัก่อนการเลือกต้ัง 

จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน 
ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยเลย 42.06 

เห็นดว้ยมาก 28.97 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 15.80 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย 10.99 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.18 

รวม 100.00 
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ลกัษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 118 8.88 

ปริมณฑลและภาคกลาง 348 26.19 

ภาคเหนือ 243 18.28 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 442 33.26 

ภาคใต ้ 178 13.39 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 647 48.68 

หญิง 682 51.32 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18-25 ปี 78 5.87 

26-35 ปี 182 13.70 

36-45 ปี 260 19.56 

46-59 ปี 462 34.76 

60 ปีข้ึนไป 347 26.11 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ 1,270 95.56 

อิสลาม 49 3.68 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 5 0.38 

ไม่ระบุ 5 0.38 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 315 23.70 

สมรส 964 72.53 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 45 3.39 

ไมร่ะบุ 5 0.38 

รวม 1,329 100.00 
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ลกัษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 391 29.42 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 440 33.11 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 107 8.05 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 314 23.63 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 71 5.34 

ไม่ระบุ 6 0.45 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 129 9.71 

พนกังานเอกชน 167 12.56 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 304 22.87 

เกษตรกร/ประมง 191 14.37 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 181 13.62 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 312 23.48 

นกัเรียน/นกัศึกษา 38 2.86 

ไม่ระบุ 7 0.53 

รวม 1,329 100.00 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 285 21.44 

ไมเ่กิน 10,000 บาท 272 20.47 

10,001-20,000 บาท 335 25.21 

20,001-30,000 บาท 142 10.68 

30,001-40,000 บาท 79 5.95 

40,001 บาทข้ึนไป 74 5.57 

ไม่ระบุ 142 10.68 

รวม 1,329 100.00 

 

 


