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“โอกาสพรรคเลก็ หรือ โอกาสแลนด์สไลด์ (Landslide)” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “โอกาสพรรคเล็ก 
หรือโอกาสแลนด์สไลด์ (Landslide)” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 28-30 มีนำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค  
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในกำรให้โอกำสพรรคเล็กไดมี้ ส.ส. ในสภำ หรือกำรเปิดโอกำสให้มีพรรคกำรเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide)  
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำง 
ดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อร่ำงพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ควรเปิดโอกำส 
ให้พรรคเล็กไดมี้ ส.ส. ในสภำ แบบเดียวกบักำรเลือกตั้ง ในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 47.79 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก รองลงมำ ร้อยละ 
30.97 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย ร้อยละ 14.54 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 5.71 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.99 ระบุว่ำ เฉย ๆ/        
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ          

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อร่ำงพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ควรท ำให้กำรชนะกำรเลือกตั้ง
แบบแลนด์สไลด์ (Landslide) (ไดเ้สียง ส.ส. เกินคร่ึงหน่ึงของสภำ) เกิดขึ้นไดย้ำก พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 34.78 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก รองลงมำ 
ร้อยละ 26.03 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นดว้ย ร้อยละ 16.82 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 16.21 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 6.16 ระบุว่ำ  
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีประชำชนจะเลือกระหว่ำง กำรให้โอกำสพรรคเล็กไดมี้ ส.ส. ในสภำ หรือกำรเปิดโอกำสให้มีพรรคกำรเมือง 
ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 58.68 ระบุว่ำ กำรให้โอกำสพรรคเล็กไดมี้ ส.ส. ในสภำ รองลงมำ ร้อยละ 
35.46 ระบุว่ำ กำรเปิดโอกำสให้มีพรรคกำรเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนดส์ไลด ์(Landslide) และร้อยละ 5.86 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.75 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.72 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.42 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.56 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.55 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.86 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.14 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 6.01 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 12.48 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 20.25 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 34.93 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 26.33 
อำยุ 60 ปีขึ้ นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 95.97 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.66 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.91 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 23.67 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.14 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.89 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 
0.30 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 28.54 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 32.27 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.99                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.51 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.16 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.98 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.61 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.99
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.30 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.46 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.92 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.21 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.02 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 22.07 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.81 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.89 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.33 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 6.77 รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.11 ไม่ระบุรำยได ้

วันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2565 
 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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1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ควรเปิดโอกาสให้พรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา แบบเดียวกับ
การเลือกตั้ง ในปี 2562 ที่ผ่านมา  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
ควรเปิดโอกาสให้พรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา แบบเดียวกับการเลือกตั้ง ในปี 2562 ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 47.79 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 30.97 
ไม่เห็นดว้ยเลย 14.54 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 5.71 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.99 

รวม 100.00 
 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ควรท าให้การชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ 
(Landslide) (ได้เสียง ส.ส. เกินคร่ึงหนึ่งของสภา) เกิดขึน้ได้ยาก 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  
ควรท าให้การชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) (ได้เสียง ส.ส. เกินคร่ึงหนึ่งของสภา) เกดิขึน้ได้ยาก  

ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 34.78 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 26.03 
ไม่เห็นดว้ยเลย 16.82 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 16.21 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.16 

รวม 100.00 
 
3. ท่านจะเลือกอะไรระหว่าง การให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา หรือการเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ 
(Landslide) 

ส่ิงทีป่ระชาชนเลือกระหว่าง การให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา  
หรือการเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) 

ร้อยละ 

กำรให้โอกำสพรรคเลก็ไดมี้ ส.ส. ในสภำ 58.68 
กำรเปิดโอกำสให้มีพรรคกำรเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนดส์ไลด ์(Landslide) 35.46 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.86 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.75 
ปริมณฑลและภำคกลำง 338 25.72 
ภำคเหนือ 242 18.42 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 441 33.56 
ภำคใต ้ 178 13.55 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 48.86 
หญิง 672 51.14 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 79 6.01 
26-35 ปี 164 12.48 
36-45 ปี 266 20.25 
46-59 ปี 459 34.93 
60 ปีขึ้นไป 346 26.33 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,261 95.97 
อิสลำม 35 2.66 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.91 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,314 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 311 23.67 
สมรส 961 73.14 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 38 2.89 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,314 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 375 28.54 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 424 32.27 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 105 7.99 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 322 24.51 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 81 6.16 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 118 8.98 
พนกังำนเอกชน 192 14.61 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 289 21.99 
เกษตรกร/ประมง 201 15.30 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 190 14.46 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 288 21.92 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.21 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 263 20.02 
ไม่เกิน 10,000 บำท 290 22.07 
10,001-20,000 บำท 326 24.81 
20,001-30,000 บำท 130 9.89 
30,001-40,000 บำท 70 5.33 
40,001 บำทขึ้นไป 89 6.77 
ไม่ระบ ุ 146 11.11 

รวม 1,314 100.00 
 
 


