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“แนวโน้มพฤตกิรรมการเลือกตั้งคร้ังหน้า” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “แนวโน้ม
พฤติกรรมการเลือกตั้ งคร้ังหน้า” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี  1-5 สิงหำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค  
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำ กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงแนวโน้มกำรเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ ในกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำท่ีใชบ้ตัรสองใบ 
พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 44.82 ระบุว่ำ ยงัไม่แน่ใจว่ำจะตดัสินใจอย่ำงไร รองลงมำ ร้อยละ 38.03 ระบุว่ำ จะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. 
แบบบญัชีรำยช่ือ พรรคเดียวกนั ร้อยละ 16.85 ระบุว่ำ จะไม่เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ พรรคเดียวกนั และร้อยละ 0.30 
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ส ำหรับควำมต้องกำรท่ีจะเปล่ียน ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 30.41 ระบุว่ำ ไม่อยำก 
จะเปล่ียนเลย รองลงมำ ร้อยละ 28.28 ระบุว่ำ อยำกจะเปล่ียนอย่ำงมำก ร้อยละ 19.21 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงอยำกจะเปล่ียน ร้อยละ 11.97 ระบุว่ำ  
ไม่ค่อยอยำกจะเปล่ียน และร้อยละ 10.13 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมประชำชนถึงแนวโน้มกำรเลือก ส.ส. แบบบัญชีรำยช่ือ ในกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 34.99  
ระบุว่ำ ยงัไม่แน่ใจว่ำจะตัดสินใจอย่ำงไร รองลงมำ ร้อยละ 32.39 ระบุว่ำ จะเลือกพรรคกำรเมืองฝ่ำยค้ำน ร้อยละ 21.34 ระบุว่ำ จะเลือก 
พรรคกำรเมืองใหม่ท่ียงัไม่มี ส.ส. ในสภำ ร้อยละ 10.82 ระบุว่ำ จะเลือกพรรคกำรเมืองฝ่ำยรัฐบำล และร้อยละ 0.46 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.61 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.30 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.99 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.26 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.76 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.28 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.53 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.17 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 95.89 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.74 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.22 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 32.24 สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.40 สมรสแล้ว และร้อยละ 2.36 หม้ำย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.38 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.46 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.31                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.97 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.73 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 10.14 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.02 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.20
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.80 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.85 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.90 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 5.79 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 21.88 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 21.57  รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.83 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.21 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.80 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.79 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.92 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ในการเลือกตั้งคร้ังหน้าท่ีใช้บัตรสองใบ ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ พรรคเดียวกันหรือไม่ 

แนวโน้มการเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ในการเลือกตั้งคร้ังหน้าท่ีใช้บัตรสองใบ  ร้อยละ 
ยงัไม่แน่ใจว่ำจะตดัสินใจอยำ่งไร 44.82 
จะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ พรรคเดียวกนั 38.03 
จะไม่เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ พรรคเดียวกนั 16.85 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.30 

รวม 100.00 
 

2. ในการเลือกตั้งคร้ังหน้า ท่านมแีนวโน้มอยากจะเปลี่ยน ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของท่านหรือไม่ 
ความต้องการท่ีจะเปลี่ยน ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งคร้ังหน้า ร้อยละ 

ไม่อยำกจะเปล่ียนเลย 30.41 
อยำกจะเปล่ียนอยำ่งมำก 28.28 
ค่อนขำ้งอยำกจะเปล่ียน 19.21 
ไม่ค่อยอยำกจะเปล่ียน 11.97 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 10.13 

รวม 100.00 
 
3. ในการเลือกตั้งคร้ังหน้า ท่านมแีนวโน้มที่จะเลือก ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ จากพรรคการเมืองฝ่ายใด 

แนวโน้มการเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ ในการเลือกตั้งคร้ังหน้า ร้อยละ 
ยงัไม่แน่ใจว่ำจะตดัสินใจอยำ่งไร 34.99 
จะเลือกพรรคกำรเมืองฝ่ำยคำ้น 32.39 
จะเลือกพรรคกำรเมืองใหม่ท่ียงัไม่มี ส.ส. ในสภำ 21.34 
จะเลือกพรรคกำรเมืองฝ่ำยรัฐบำล 10.82 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.46 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.61 
ปริมณฑลและภำคกลำง 345 26.30 
ภำคเหนือ 236 17.99 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.53 
ภำคใต ้ 178 13.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 631 48.09 
หญิง 681 51.91 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.26 
26-35 ปี 233 17.76 
36-45 ปี 253 19.28 
46-59 ปี 348 26.53 
60 ปีขึ้นไป 304 23.17 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,258 95.89 
อิสลำม 36 2.74 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.22 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 423 32.24 
สมรส 858 65.40 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 31 2.36 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 333 25.38 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 439 33.46 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 109 8.31 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 367 27.97 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.73 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 133 10.14 
พนกังำนเอกชน 184 14.02 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 265 20.20 
เกษตรกร/ประมง 168 12.80 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 221 16.85 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 261 19.90 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 76 5.79 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 287 21.88 
ไม่เกิน 10,000 บำท 283 21.57 
10,001-20,000 บำท 352 26.83 
20,001-30,000 บำท 134 10.21 
30,001-40,000 บำท 63 4.80 
40,001 บำทขึ้นไป 76 5.79 
ไม่ระบ ุ 117 8.92 

รวม 1,312 100.00 
 


