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“ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (คร้ังที่ 6)”  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้ง ปัจจุบัน (คร้ังที่  6)” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี                       
2 – 15 มกรำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 2,500  
หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัประชำชนอยำกได้ใครเป็นนำยกรัฐมนตรีคนต่อไป ตำมกฎหมำยกำรเลือกตั้งปัจจุบนั กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง   
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random 
Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
สมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนอยำกให้เขำ้มำเป็นรัฐบำลในกำรเลือกตั้งคร้ังต่อไป พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 59.72 ระบุว่ำ พรรคกำรเมืองพรรคใหม่ ๆ รองลงมำ ร้อยละ 39.04 ระบุวำ่ พรรคกำรเมืองพรรคเก่ำ และร้อยละ 1.24 ระบุว่ำ ไม่ระบุ/    
ไม่แน่ใจ โดยในจ ำนวนของผูท่ี้ระบุวำ่ อยำกไดพ้รรคกำรเมืองพรรคใหม่ ๆ ไดใ้หเ้หตุผลวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.06 ระบุวำ่ อยำกเห็น
คนใหม่ๆ นโยบำยใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ เข้ำมำบริหำรและพฒันำประเทศไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 30.48 ระบุว่ำ อยำกเห็น          
กำรเปล่ียนแปลงใหม่ของประเทศไทย ร้อยละ 12.26 ระบุว่ำ เบ่ือกำรบริหำรงำนของพรรคกำรเมืองพรรคเก่ำ และร้อยละ 0.20 ไม่ระบุ          
ส่วนผูท่ี้ระบุว่ำ อยำกไดพ้รรคกำรเมืองพรรคเก่ำ ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.42 ระบุว่ำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 
รองลงมำ ร้อยละ 31.05 ระบุวำ่ เคยเห็นผลงำนมำแลว้ ร้อยละ 20.70 ระบุว่ำ ชอบกำรบริหำรงำนแบบเก่ำ ๆ บริหำรงำนดีอยู่แลว้ ร้อยละ 7.07 
ระบุวำ่ รู้จกัและคุน้เคยกบัประชำชนเป็นอยำ่งดี ร้อยละ 6.25 ระบุวำ่ มีควำมเขำ้ใจและสำมำรถแกไ้ขปัญหำไดดี้กวำ่พรรคกำรเมืองพรรคใหม่ 
และร้อยละ 0.51ไม่ระบุ  

ดำ้นบุคคลท่ีประชำชนอยำกใหเ้ป็นนำยกรัฐมนตรี ตำมกฎหมำยกำรเลือกตั้งปัจจุบนั (10 อนัดบัแรก) พบวำ่ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 
26.20 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ (นำยกรัฐมนตรี) รองลงมำ อนัดับ 2 ร้อยละ 22.40 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ 
(พรรคเพื่อไทย) อนัดบั 3 ร้อยละ 11.56 ระบุว่ำเป็น นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย)์ อนัดบั 4 ร้อยละ 9.60 ระบุว่ำเป็น    
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หวัหนำ้พรรคอนำคตใหม่) อนัดบั 5 ร้อยละ 7.32 ระบุวำ่เป็น พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) 
อันดับ  6 ร้อยละ 7.28 ระบุว่ำเป็น  นำยชัชชำติ  สิท ธิพัน ธ์ุ  (พรรคเพื่ อไทย) อันดับ  7 ร้อยละ 3.28 ระบุว่ำเป็น  นำยชวน ห ลีกภัย                        
(อดีตนำยกรัฐมนตรี) อนัดบั 8 ร้อยละ 2.32 ระบุว่ำเป็น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปำอินทร์ (หัวหน้ำพรรคเพื่อไทย) อนัดบั 9 ร้อยละ 1.20 ระบุว่ำเป็น  
นำยอนุทิน ชำญวรีกลู (หวัหนำ้พรรคภูมิใจไทย) และอนัดบั 10 ร้อยละ 0.72 ระบุวำ่เป็น นำยวษิณุ เครืองำม (รองนำยกรัฐมนตรี)          

เม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนอยำกให้ไดค้ะแนนเสียงมำกท่ีสุด และเป็นแกนน ำในกำรจดัตั้งรัฐบำล (10 อนัดบัแรก) พบว่ำ      
ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 32.72 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 24.16 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 3 ร้อยละ 14.92  
ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 4 ร้อยละ 11.00 ระบุว่ำเป็น พรรคอนำคตใหม่ อนัดบั 5 ร้อยละ 5.76 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย  
อนัดบั 6 ร้อยละ 1.92 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 7 ร้อยละ 1.60 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติไทยพฒันำ อนัดบั 8 ร้อยละ 0.92 ระบุว่ำเป็น 
พรรคไทยรักษำชำติ อนัดบั 9 ร้อยละ 0.56 ระบุวำ่เป็น พรรครวมพลงัประชำชำติไทย และอนัดบั 10 ร้อยละ 0.52 ระบุวำ่เป็น พรรคประชำชำติ 
และพรรคเพื่อชำติ ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั     

ส่วนปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีใชใ้นกำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผูส้มคัรสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) พบว่ำ ประชำชน  
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.64 ระบุวำ่ เป็นบุคคลท่ีมีผลประจกัษ ์ท ำประโยชน์ในพ้ืนท่ีหรือตอ่ประเทศไทย รองลงมำ ร้อยละ 36.20 ระบุวำ่ ชอบพรรค/
นโยบำยของพรรค ท่ีผูส้มคัรสังกดั ร้อยละ 13.28 ระบุวำ่ ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั (เช่น บุคลิก หน้ำตำ ท่ำทำง มีแนวคิดคลำ้ยตนเอง เป็นคน  
บำ้นเดียวกนั เป็นตน้) ร้อยละ 6.76 ระบุวำ่ ตอ้งกำรได ้ส.ส. หนำ้ใหม่ ร้อยละ 1.40 ระบุวำ่ ตอ้งกำรไดน้ำยกรัฐมนตรี ตำมมติของพรรคท่ีผูส้มคัร
สังกดั ร้อยละ 1.12 ระบุวำ่ เป็นอดีต ส.ส. หรือ นกักำรเมืองในพ้ืนท่ี หรือ เป็นญำตินกักำรเมืองเดิมในพ้ืนท่ี ร้อยละ 0.40 ระบุวำ่ ผูส้มคัรสังกดั
พรรคท่ีจะได้เป็นรัฐบำลแน่นอน ร้อยละ 0.12 ระบุว่ำ ผูส้มคัรสังกดัพรรคท่ีอยู่ตรงขำ้มกับพรรคท่ีตนเองไม่ชอบ และร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ        
ไม่แน่ใจ  

 
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2562 
 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 / nidapoll.nida@hotmail.co.th จ ำนวน 4 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
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ส ำหรับปัญหำท่ีอยำกให้นำยกคนต่อไปเขำ้มำแกไ้ขมำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.80 ระบุวำ่ ปัญหำปำกทอ้งและ

หน้ีสินของประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 21.96 ระบุวำ่ ปัญหำรำคำพืชผลตกต ่ำ ร้อยละ 8.92 ระบุวำ่ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั กำรใชอ้ ำนำจ
โดยมิชอบ ผูมี้อิทธิพล ร้อยละ 4.80 ระบุวำ่ ปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรม มิจฉำชีพ ร้อยละ 3.44 ระบุวำ่ ปัญหำกำรควบคุมรำคำสินคำ้ ร้อยละ 
2.16 ระบุวำ่ ปัญหำดำ้นคุณภำพกำรศึกษำของเด็กไทยในปัจจุบัน ร้อยละ 2.08 ระบุวำ่ ปัญหำกำรวำ่งงำนและแรงงำนนอกระบบ ร้อยละ 1.56 
ระบุวำ่ ปัญหำดำ้นสุขภำพกำรรักษำพยำบำล และกำรคุม้ครองควำมเส่ียงของผูบ้ริโภค ร้อยละ 2.16 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัญหำดำ้นกำรคมนำคม 
ควำมสำมคัคีปรองดองของคนในชำติ ปัญหำดำ้นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย  ปัญหำควำมเหล่ือมล ้ ำทำงสังคม ปัญหำดำ้นรำคำน ้ ำมนั ปัญหำดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม และมลพิษทำงอำกำศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเท่ียว และร้อยละ 0.12 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมเช่ือมัน่วำ่จะมีกำรเลือกตั้ง ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 โดยไม่มีกำรเล่ือนออกไปอีก พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
57.88 ระบุวำ่ ไม่เช่ือมัน่ รองลงมำ ร้อยละ 32.28 ระบุวำ่ เช่ือมัน่ ร้อยละ 9.80 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.04 ไม่ระบุ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรไปลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฏร (ส.ส.) ของประชำชน ในวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2562 พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.40 ระบุว่ำ ไปลงคะแนน รองลงมำ ร้อยละ 1.08 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.52 ระบุว่ำ ไม่ไปลงคะแนน       
ในจ ำนวนของผูท่ี้ระบุวำ่ จะไปลงคะแนน พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.62 ระบุวำ่ ไปลงคะแนนในวนัเลือกตั้ง รองลงมำ ร้อยละ 6.34 ระบุว่ำ    
ไปลงคะแนนเสียงล่วงหนำ้ และร้อยละ 0.04 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.84 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.12 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.16 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.32 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.56 มีภูมิล ำเนำ          
อยู่ภำคใต ้ตัวอย่ำง ร้อยละ 54.24 เป็นเพศชำย ร้อยละ 45.72 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.04 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 6.72 มีอำย ุ          
18 – 25 ปี ร้อยละ 15.44 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.24 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.76 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 22.40 มีอำยุ 60 ปี ข้ึนไป         
และร้อยละ 0.44 ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำง ร้อยละ 94.00 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.56 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.40 นับถือศำสนำคริสต์ /
ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 20.32 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.64 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.76 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.28 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 31.88 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.84 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
7.56 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.12 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.28 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.32 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 10.36 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.40 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
22.00 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 18.36 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.16 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.40 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.60 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.04 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 13.12 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 29.32 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  
ร้อยละ 25.64 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.84 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.32 มีรำยไดเ้ฉล่ีย      
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.44 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 7.32 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านอยากได้พรรคการเมืองพรรคใหม่หรือพรรคการเมืองพรรคเก่าเข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 

พรรคการเมืองทีป่ระชาชนอยากได้เข้ามาเป็นรัฐบาล 
ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 

ร้อยละ 
คร้ังที ่6 
(ม.ค. 62) 

คร้ังที ่5 
(พ.ย. 61) 

คร้ังที ่4 
(ก.ย. 61) 

คร้ังที ่3 
(ก.ค. 61) 

คร้ังที ่2 
(พ.ค. 61) 

คร้ังที ่1 
(ม.ีค. 61) 

พรรคการเมืองพรรคใหม่ ๆ เพรำะ  59.72 61.67 61.63 58.87 57.52 62.32 
- อยากเห็นคนใหม่ๆ นโยบายใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ  

เข้ามาบริหารและพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีดขึีน้ 
57.06 - - - - - 

- อยากเห็นการเปลีย่นแปลงใหม่ของประเทศไทย 30.48 - - - - - 
- เบ่ือการบริหารงานของพรรคการเมืองพรรคเก่า 12.26 - - - - - 
- ไม่ระบ ุ 0.20 - - - - - 

พรรคการเมืองพรรคเก่า เพรำะ 39.04 38.33 37.49 32.78 37.36 37.68 
- มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 34.42 - - - - - 
- เคยเห็นผลงานมาแล้ว 31.05 - - - - - 
- ชอบการบริหารงานแบบเก่า ๆ บริหารงานดีอยู่แล้ว 20.70 - - - - - 
- รู้จักและคุ้นเคยกับประชาชนเป็นอย่างด ี 7.07 - - - - - 
- มคีวามเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า 

พรรคการเมืองพรรคใหม่ 
6.25 - - - - - 

- ไม่ระบ ุ 0.51 - - - - - 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.24 - 0.88 8.35 5.12 - 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2. ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป  

อนัดบั บุคคลทีป่ระชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี  
ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (10 อนัดบัแรก) 

ร้อยละ 
คร้ังที ่6 
(ม.ค. 62) 

คร้ังที ่5 
(พ.ย. 61) 

คร้ังที ่4 
(ก.ย. 61) 

คร้ังที ่3 
(ก.ค. 61) 

คร้ังที ่2 
(พ.ค. 61) 

คร้ังที ่1 
(ม.ีค. 61) 

1 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ (นำยกรัฐมนตรี) 26.20 24.05 29.66 31.26 32.24 38.64 
2 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) 22.40 25.16 17.51 14.96 17.44 13.04 
3 นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย)์ 11.56 11.67 10.71 10.5 14.24 12.24 
4 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หวัหนำ้พรรคอนำคตใหม่) 9.60 14.52 13.83 7.48 10.08 6.88 
5 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (หวัหนำ้พรรคเสรีรวมไทย) 7.32 6.90 5.28 7.8 6.24 5.84 
6 นำยชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) 7.28 - - - - - 
7 นำยชวน หลีกภยั (อดีตนำยกรัฐมนตรี) 3.28 4.29 4.64 3.9 3.44 5.84 
8 พล.ต.ท.วโิรจน์ เปำอินทร์ (หวัหนำ้พรรคเพื่อไทย) 2.32 5.32 5.28 6.28 7.92 5.12 
9 นำยอนุทิน ชำญวรีกลู (หวัหนำ้พรรคภูมิใจไทย) 1.20 - - - 0.72 - 
10 นำยวษิณุ เครืองำม (รองนำยกรัฐมนตรี) 0.72 - 1.76 0.64 - - 

 
3. ท่านอยากให้พรรคการเมืองพรรคใดได้คะแนนเสียงมากทีสุ่ด และเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลใหม่  

อนัดบั พรรคการเมืองทีป่ระชาชนอยากให้ได้คะแนนเสียงมากทีสุ่ด และเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาล  
(10 อนัดบัแรก) 

ร้อยละ 

1 พรรคเพื่อไทย 32.72 
2 พรรคพลงัประชำรัฐ 24.16 
3 พรรคประชำธิปัตย ์ 14.92 
4 พรรคอนำคตใหม่ 11.00 
5 พรรคเสรีรวมไทย 5.76 
6 พรรคภูมิใจไทย 1.92 
7 พรรคชำติไทยพฒันำ 1.60 
8 พรรคไทยรักษำชำติ 0.92 
9 พรรครวมพลงัประชำชำติไทย 0.56 
10 พรรคประชำชำติ และพรรคเพื่อชำติ 0.52 

 
4. ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีใ่ช้ในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของท่านคือ (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีใ่ช้ในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ร้อยละ 
เป็นบุคคลท่ีมีผลประจกัษ ์ท ำประโยชน์ในพ้ืนท่ีหรือต่อประเทศไทย 40.64 
ชอบพรรค/นโยบำยของพรรค ท่ีผูส้มคัรสงักดั 36.20 
ช่ืนชอบเป็นกำรส่วนตวั (เช่น บุคลิก หนำ้ตำ ท่ำทำง มีแนวคิดคลำ้ยตนเอง เป็นคนบำ้นเดียวกนั เป็นตน้) 13.28 
ตอ้งกำรได ้ส.ส. หนำ้ใหม่ 6.76 
ตอ้งกำรไดน้ำยกรัฐมนตรี ตำมมติของพรรคท่ีผูส้มคัรสงักดั 1.40 
เป็นอดีต ส.ส. หรือ นกักำรเมืองในพ้ืนท่ี หรือ เป็นญำตินกักำรเมืองเดิมในพ้ืนท่ี 1.12 
ผูส้มคัรสงักดัพรรคท่ีจะไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน 0.40 
ผูส้มคัรสงักดัพรรคท่ีอยูต่รงขำ้มกบัพรรคท่ีตนเองไม่ชอบ 0.12 
ไม่แน่ใจ 0.08 

รวม 100.00 
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5. ท่านอยากให้นายกทีท่่านเลือกคนต่อไป เข้ามาแก้ไขปัญหาในเร่ืองใดมากทีสุ่ด (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ปัญหาทีอ่ยากให้นายกคนต่อไปเข้ามาแก้ไขมากทีสุ่ด ร้อยละ 
ปัญหำปำกทอ้งและหน้ีสินของประชำชน 52.80 
ปัญหำรำคำพืชผลตกต ่ำ 21.96 
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั กำรใชอ้ ำนำจโดยมิชอบ ผูมี้อิทธิพล 8.92 
ปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรม มิจฉำชีพ 4.80 
ปัญหำกำรควบคุมรำคำสินคำ้ 3.44 
ปัญหำดำ้นคุณภำพกำรศึกษำของเด็กไทยในปัจจุบนั 2.16 
ปัญหำกำรวำ่งงำนและแรงงำนนอกระบบ 2.08 
ปัญหำดำ้นสุขภำพกำรรักษำพยำบำล และกำรคุม้ครองควำมเส่ียงของผูบ้ริโภค 1.56 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัญหำดำ้นกำรคมนำคม ควำมสำมคัคีปรองดองของคนในชำติ ปัญหำดำ้นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย  

ปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำทำงสงัคม ปัญหำดำ้นรำคำน ้ ำมนั ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และมลพิษทำงอำกำศ  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเท่ียว   

2.16 

ไม่แน่ใจ 0.12 
รวม 100.00 

 
6. ท่านเช่ือมัน่หรือไม่ว่าจะมกีารเลือกตั้ง ภายในเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยไม่มกีารเล่ือนออกไปอกี 

ความเช่ือมัน่ว่าจะมกีารเลือกตั้ง ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 โดยไม่มกีารเล่ือนออกไปอกี ร้อยละ 
ไม่เช่ือมัน่ 57.88 
เช่ือมัน่ 32.28 
ไม่แน่ใจ 9.80 
ไม่ระบุ 0.04 

รวม 100.00 
 
7. หากวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) จริง ท่านจะไปลงคะแนนหรือไม่ 

การไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ของประชาชน ในวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2562  ร้อยละ 
ไปลงคะแนน 98.40 

ไปลงคะแนนในวนัเลือกตั้ง 93.62 
ไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้า 6.34 
ไม่แน่ใจ 0.04 

ไม่แน่ใจ 1.08 
ไม่ไปลงคะแนน 0.52 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  221 8.84 
ปริมณฑลและภำคกลำง  653 26.12 
ภำคเหนือ 454 18.16 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 833 33.32 
ภำคใต ้ 339 13.56 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,356 54.24 
หญิง 1,143 45.72 
เพศทำงเลือก 1 0.04 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 168 6.72 
26 – 35 ปี  386 15.44 
36 – 45  ปี 531 21.24 
46 – 59  ปี 844 33.76 
60 ปีข้ึนไป 560 22.40 
ไม่ระบุ 11 0.44 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 2,350 94.00 
อิสลำม 89 3.56 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 35 1.40 
ไม่ระบุ 26 1.04 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 508 20.32 
สมรส 1,841 73.64 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

119 4.76 
ไม่ระบุ 32 1.28 

รวม 2,500 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 797 31.88 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 721 28.84 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 189 7.56 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 628 25.12 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 132 5.28 
ไม่ระบุ 33 1.32 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 259 10.36 
พนกังำนเอกชน 335 13.40 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 550 22.00 
เกษตรกร/ประมง 459 18.36 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 379 15.16 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 410 16.40 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 65 2.60 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.04 
ไม่ระบุ 42 1.68 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 328 13.12 
ไม่เกิน 10,000 733 29.32 
10,001 – 20,000 641 25.64 
20,001 – 30,000 296 11.84 
30,001 –  40,000 133 5.32 
40,001 ข้ึนไป 186 7.44 
ไม่ระบุ 183 7.32 

รวม 2,500 100.00 
 
  

 


