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“คนต่างจังหวดั อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่” 
 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “คนต่างจังหวัด 
อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 18-20 เมษำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ ยกเวน้กรุงเทพมหำนคร รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,320 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัคนต่ำงจงัหวดั อยำกเลือกตั้งผูว่้ำฯ 
ของตนเองหรือไม่  กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำง  โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample)  
ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  โดยก ำหนด 
ค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในกำรเลือกตั้ งผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 66.14 ระบุว่ำ  
อยำกไดม้ำก รองลงมำ ร้อยละ 18.64 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งอยำกได ้ร้อยละ 10.07 ระบุว่ำ ไม่อยำกไดเ้ลย ร้อยละ 3.79 ระบุว่ำ ไม่ค่อยอยำกได ้และร้อยละ 
1.36 ระบุว่ำ เฉย ๆ อยำ่งไรก็ได ้  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรมีผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัท่ีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนในจังหวดั 
กบักำรมีผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัท่ีมำจำกกำรแต่งตั้งจำกส่วนกลำงจะท ำให้ผลของกำรพฒันำจงัหวดัมีควำมแตกต่ำงกนั พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 57.80     
ระบุว่ำ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำก ในผลของกำรพฒันำจังหวดั รองลงมำ ร้อยละ 27.05 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งมีควำมแตกต่ำง ในผลของกำรพฒันำ
จงัหวดั ร้อยละ 8.71 ระบุว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงเลย ในผลของกำรพฒันำจงัหวดั ร้อยละ 5.91 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมแตกต่ำง ในผลของกำรพฒันำ
จงัหวดั และร้อยละ 0.53 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 28.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 19.62 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคเหนือ ร้อยละ 37.05 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.92 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ ตัวอย่ำง ร้อยละ 48.11 เป็นเพศชำย  
และร้อยละ 51.89 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.18 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.88 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.32 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.51 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 
23.11 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 95.91 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.42 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.06 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 30.53 สถำนภำพโสด ร้อยละ 66.90 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.27 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 
0.30 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 28.03 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 35.45 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเที ยบเท่ำ ร้อยละ 8.03                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.02 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.09 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.39 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.47 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.70
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.09 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.32 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 22.35 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 5.23 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 24.17 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.82 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.29 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.83 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.70 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 3.48 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.71 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ท่านอยากได้ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวดัของท่าน หรือไม่ 
ความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยละ 

อยำกไดม้ำก 66.14 
ค่อนขำ้งอยำกได ้ 18.64 
ไม่อยำกไดเ้ลย 10.07 
ไม่ค่อยอยำกได ้ 3.79 
เฉย ๆ อยำ่งไรก็ได ้ 1.36 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคิดว่าการมีผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด กับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมาจากการแต่งตั้ง 
จากส่วนกลาง จะท าให้ผลของการพฒันาจังหวัดมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด  
กับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง จะท าให้ผลของการพฒันาจังหวัดมคีวามแตกต่างกัน 

ร้อยละ 

มีควำมแตกต่ำงอยำ่งมำก ในผลของกำรพฒันำจงัหวดั 57.80 
ค่อนขำ้งมีควำมแตกต่ำง ในผลของกำรพฒันำจงัหวดั 27.05 
ไม่มีควำมแตกต่ำงเลย ในผลของกำรพฒันำจงัหวดั 8.71 
ไม่ค่อยมีควำมแตกต่ำง ในผลของกำรพฒันำจงัหวดั 5.91 
ไม่แน่ใจ 0.53 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

ปริมณฑลและภำคกลำง 375 28.41 
ภำคเหนือ 259 19.62 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 489 37.05 
ภำคใต ้ 197 14.92 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 635 48.11 
หญิง 685 51.89 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.18 
26-35 ปี 236 17.88 
36-45 ปี 255 19.32 
46-59 ปี 350 26.51 
60 ปีขึ้นไป 305 23.11 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,266 95.91 
อิสลำม 32 2.42 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.06 
ไม่ระบ ุ 8 0.61 

รวม 1,320 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 403 30.53 
สมรส 883 66.90 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 30 2.27 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,320 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 370 28.03 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 468 35.45 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 106 8.03 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 317 24.02 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 54 4.09 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,320 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 124 9.39 
พนกังำนเอกชน 191 14.47 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 260 19.70 
เกษตรกร/ประมง 186 14.09 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 14.32 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 295 22.35 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 69 5.23 
ไม่ระบ ุ 6 0.45 

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

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 319 24.17 
ไม่เกิน 10,000 บำท 288 21.82 
10,001-20,000 บำท 347 26.29 
20,001-30,000 บำท 143 10.83 
30,001-40,000 บำท 62 4.70 
40,001 บำทขึ้นไป 46 3.48 
ไม่ระบ ุ 115 8.71 

รวม 1,320 100.00 
 


