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“คนต่างจังหวดั พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือยัง” 
 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “คนต่างจังหวัด 
พร้อมท่ีจะเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือยัง” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 2-4 พฤษภำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกระดบั
กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ ยกเวน้กรุงเทพมหำนคร รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,316 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัคนต่ำงจงัหวดั พร้อมท่ีจะเลือกตั้ง
ผูว่้ำฯ ของตนเองหรือไม่ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำง โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample)  
ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  โดยก ำหนด 
ค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนต่อกำรเลือกตั้งผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 33.97 ระบุว่ำ 
กำรไดผู้ว่้ำฯ มำจำกกำรเลือกตั้งจะสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของประชำชนไดม้ำกขึ้น รองลงมำ ร้อยละ 20.14 ระบุว่ำ อยำกเรียกร้อง
ให้มีกำรเลือกตั้งผูว่้ำฯ ในต่ำงจงัหวดั ร้อยละ 19.15 ระบุว่ำ เห็นมีแต่นโยบำยขำยฝัน ไม่รู้ท ำได้จริงหรือเปล่ำ ร้อยละ 13.07 ระบุว่ำ สนใจ
นโยบำยท่ีหลำกหลำยของผูส้มัครผูว่้ำฯ ร้อยละ 8.59 ระบุว่ำ ผูว่้ำฯ ท่ีมำจำกกำรแต่งตั้งก็สำมำรถท ำหน้ำท่ีไดดี้เช่นกนั ร้อยละ 8.36 ระบุว่ำ  
กำรแข่งขนัทำงกำรเมืองในกรุงเทพฯ ท ำให้ระบอบประชำธิปไตยเขม้แข็ง ร้อยละ 7.67 ระบุว่ำ รู้สึกอิจฉำคนกรุงเทพฯ ท่ีมีสิทธิเลือกผูว่้ำฯ  
ของตนเอง ร้อยละ 6.91 ระบุว่ำ หำกในต่ำงจงัหวดัมีผูว่้ำฯ จำกกำรเลือกตั้ง อำจไดก้ลุ่มอิทธิพลทอ้งถ่ินเขำ้มำครองอ ำนำจ ร้อยละ 5.09 ระบุว่ำ 
ต่ำงจังหวดัมีนำยก อบจ. (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั) อยู่แล้ว จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องมีผูว่้ำฯ จำกกำรเลือกตั้ง และร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ  
หำกมีกำรเลือกตั้งผูว่้ำฯ ในต่ำงจงัหวดั อำจท ำให้สังคมแตกแยก  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรทดลองเลือกตั้งผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั ในจงัหวดัใหญ่ ๆ 4-5 จงัหวดั พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 55.55 
ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก รองลงมำ ร้อยละ 28.87 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 8.74 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 6.38 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
และร้อยละ 0.46 ระบุว่ำ เฉย ๆ อยำ่งไรก็ได ้         

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมพร้อมของประชำชนท่ีจะมีผูว่้ำรำชกำรจังหวดัมำจำกกำรเลือกตั้ง พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 47.87 ระบุว่ำ  
พร้อมมำก รองลงมำ ร้อยละ 28.80 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งพร้อม ร้อยละ 11.25 ระบุว่ำ ไม่พร้อมเลย ร้อยละ 10.56 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพร้อม และร้อยละ 
1.52 ระบุว่ำ เฉย ๆ อยำ่งไรก็ได ้   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 28.65 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 19.75 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคเหนือ ร้อยละ 36.78 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.82 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ ตัวอย่ำง ร้อยละ 48.10 เป็นเพศชำย  
และร้อยละ 51.90 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.45 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.93 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.15 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.44 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 
23.03 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 95.74 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.12 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.84 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 28.50 สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.92 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.28 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 
0.30 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.99 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 39.29 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเที ยบเท่ำ ร้อยละ 6.84                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.16 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.42 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.35 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.01 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.66
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.13 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.67 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.97 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 6.91 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุอำชีพ  

วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤษภาคม 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


2 
 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 24.09 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 22.11 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.46 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 12.16 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.87 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 3.19 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.12 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านมองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

ความรู้สึกของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 
กำรไดผู้ว่้ำฯ มำจำกกำรเลือกตั้งจะสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของประชำชนไดม้ำกขึ้น 33.97 
อยำกเรียกร้องให้มีกำรเลือกตั้งผูว่้ำฯ ในต่ำงจงัหวดั 20.14 
เห็นมีแตน่โยบำยขำยฝัน ไม่รู้ท ำไดจ้ริงหรือเปล่ำ 19.15 
สนใจนโยบำยท่ีหลำกหลำยของผูส้มคัรผูว่้ำฯ 13.07 
ผูว่้ำฯ ท่ีมำจำกกำรแต่งตั้งก็สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดดี้เช่นกนั 8.59 
กำรแข่งขนัทำงกำรเมืองในกรุงเทพฯ ท ำให้ระบอบประชำธิปไตยเขม้แขง็ 8.36 
รู้สึกอิจฉำคนกรุงเทพฯ ท่ีมีสิทธิเลือกผูว่้ำฯ ของตนเอง 7.67 
หำกในต่ำงจงัหวดัมีผูว่้ำฯ จำกกำรเลือกตั้ง อำจไดก้ลุ่มอิทธิพลทอ้งถ่ินเขำ้มำครองอ ำนำจ 6.91 
ต่ำงจงัหวดัมีนำยก อบจ. (องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั) อยูแ่ลว้ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งมีผูว่้ำฯ จำกกำรเลือกตั้ง 5.09 
หำกมีกำรเลือกตั้งผูว่้ำฯ ในต่ำงจงัหวดั อำจท ำให้สังคมแตกแยก 1.75 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากในต่างจังหวัด จะมีการทดลองเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงจากประชาชน ในจังหวัดใหญ่ ๆ 4-5 จังหวัด 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทดลองเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในจังหวัดใหญ่ ๆ 4-5 จังหวัด ร้อยละ 
เห็นดว้ยมำก 55.55 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 28.87 
ไม่เห็นดว้ยเลย 8.74 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 6.38 
เฉย ๆ อยำ่งไรก็ได ้ 0.46 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคิดว่า จังหวัดของท่านพร้อมหรือยัง ท่ีจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
ความพร้อมของประชาชนที่จะมผู้ีว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 

พร้อมมำก 47.87 
ค่อนขำ้งพร้อม 28.80 
ไม่พร้อมเลย 11.25 
ไม่ค่อยพร้อม 10.56 
เฉย ๆ อยำ่งไรก็ได ้ 1.52 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

ปริมณฑลและภำคกลำง 377 28.65 
ภำคเหนือ 260 19.75 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 484 36.78 
ภำคใต ้ 195 14.82 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 633 48.10 
หญิง 683 51.90 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 177 13.45 
26-35 ปี 236 17.93 
36-45 ปี 252 19.15 
46-59 ปี 348 26.44 
60 ปีขึ้นไป 303 23.03 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,260 95.74 
อิสลำม 41 3.12 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.84 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,316 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 375 28.50 
สมรส 907 68.92 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 30 2.28 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,316 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 342 25.99 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 517 39.29 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 90 6.84 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 318 24.16 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 45 3.42 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 123 9.35 
พนกังำนเอกชน 158 12.01 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 285 21.66 
เกษตรกร/ประมง 186 14.13 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 193 14.67 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 276 20.97 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 91 6.91 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,316 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 317 24.09 
ไม่เกิน 10,000 บำท 291 22.11 
10,001-20,000 บำท 335 25.46 
20,001-30,000 บำท 160 12.16 
30,001-40,000 บำท 51 3.87 
40,001 บำทขึ้นไป 42 3.19 
ไม่ระบ ุ 120 9.12 

รวม 1,316 100.00 
 


