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“การหาเสียงกับการเลือกตั้ง 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เรื่อง “การหาเสียงกับการเลือกต้ัง 2562” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี 23 – 24 มกรำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ รวมท้ังสิ้น จ ำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง 2562 กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ 
ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified  Random Sampling) 
โดยแบ่งช้ันภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์          
ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือม่ันท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเช่ือม่ันต่อพรรคกำรเมืองว่ำจะสำมำรถท ำตำมนโยบำยท่ีหำเสียงไว้ได้จริง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ 53.28 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือม่ัน รองลงมำ ร้อยละ 23.84 ระบุว่ำ ไม่เช่ือม่ันเลย ร้อยละ 20.48 ระบุว่ำ เช่ือม่ันมาก และร้อยละ 2.40 ระบุว่ำ เช่ือม่ัน
มากท่ีสุด  

ส ำหรับนโยบำยท่ีใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั้งจะมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกผู้สมัคร ส.ส. มำกน้อยเพียงใด พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
42.32 ระบุว่ำ มีผลต่อกำรตัดสินใจค่อนข้างมาก รองลงมำ ร้อยละ 28.08 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีผลต่อกำรตัดสินใจ ร้อยละ 15.36 ระบุว่ำ มีผลต่อกำร
ตัดสินใจมาก และร้อยละ 14.24 ระบุว่ำ ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลย 

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรซื้อ – ขำยเสียง ช่วงระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้ง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.16   
ระบุว่ำ มีแน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 18.88 ระบุว่ำ ไม่มีแน่นอน และร้อยละ 2.96 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ               

เม่ือถำมถึงควำมกระตือรือร้นของประชำชนท่ีจะไปลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งท่ีจะถึงนี้  หลังจำกไม่มีกำรเลือกตั้งมำ 5 ปี  พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.64 ระบุว่ำ   มีควำมกระตือรือร้นเพิ่มขึ้น รองลงมำ ร้อยละ 19.68 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกระตือรือร้น และร้อยละ 
7.68 ระบุว่ำ ไม่มีควำมกระตือรือร้นเลย     

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงลักษณะของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) ท่ีประชำชนอยำกได้มำกท่ีสุด พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.32
ระบุว่ำ เข้ำถึงประชำชน เข้ำใจปัญหำท่ีเกิดขึ้นและน ำมำแก้ไข รองลงมำ ร้อยละ 15.36 ระบุว่ำ มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ ร้อยละ 14.16 ระบุว่ำ 
มีนโยบำยเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน  และมีแนวทำงปฏิบัติให้เป็นจริงได้  ร้อยละ 12.24 ระบุว่ำ ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง       
อย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้  ร้อยละ 9.84 ระบุว่ำ มีประวัติกำรท ำงำนหรือผลงำนท่ีผ่ำนมำดีและเป็นท่ียอมรับ  ร้อยละ 7.60 ระบุว่ำ               
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ร้อยละ 6.48 ระบุว่ำ เป็นผู้มีอุดมกำรณ์ ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงสมศักดิ์ศรี ร้อยละ 2.96 ระบุว่ำ ส.ส.หน้ำใหม่     
หรือ คนหนุ่มสำว และร้อยละ 1.04 ระบุว่ำ ไม่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้ง เช่น แจกเงินหรือสิ่งของเพ่ือให้ผู้ใดลงคะแนนให้ตนเอง 

เม่ือพิจำรณำลักษณะท่ัวไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.00 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 27.04 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.16 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.28 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.52 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้  
ตัวอย่ำงร้อยละ 52.72 เป็นเพศชำย ร้อยละ 47.20 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 5.04 มีอำยุ 18 – 25 ปี         
ร้อยละ 16.72 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.28 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.60 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 21.28 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 0.08 
ไม่ระบุอำยุ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 94.32 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.52 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.20 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 19.04 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 76.72 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.04 หม้ำย หย่ำร้ำง 
แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตัวอย่ำงร้อยละ 31.76 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ร้อยละ 30.00 จบกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.80 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.04 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.80 
จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 10.80 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ  13.68 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
21.60 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.48 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.40 ประกอบอำชีพรับจ้ำงท่ัวไป/    
ผู้ใช้แรงงำน ร้อยละ 17.60 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 1.84 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 13.28 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 28.40 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.76 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 11.20 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.12 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.84           
มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.40 ไม่ระบุรำยได้ 

 

วันอาทิตยท่ี์ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 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 2 หน้ำ (รวมหน้ำนี้) 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจววาควดดห็นน “นดด้าโพล” 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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1. ท่านเชื่อม่ันหรือไม่ว่า แต่ละพรรคการเมืองจะสามารถท าตามนโยบายท่ีหาเสียงไว้ได้จริง 

 
2. ท่านคิดว่า นโยบายท่ีผู้สมัคร ส.ส. ใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง จะมีผลต่อการตัดสินใจของท่านในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. มากน้อยเพียงใด 

นโยบายท่ีใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
มีผลต่อกำรตัดสินใจมาก 15.36 
มีผลต่อกำรตัดสินใจค่อนข้างมาก 42.32 
ไม่ค่อยมีผลต่อกำรตัดสินใจ 28.08 
ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลย 14.24 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคิดว่า ช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกต้ัง จะมีการซื้อ - ขาย เสียงหรือไม่ 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการซื้อ – ขายเสียง ช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกต้ัง ร้อยละ 

มีแน่นอน 78.16 
ไม่มีแน่นอน 18.88 
ไม่แน่ใจ 2.96 

รวม 100.00 
 

4. การท่ีไม่มีการเลือกต้ังมา 5 ปี ท่านคิดว่า ท าให้ประชาชนกระตือรือร้นท่ีจะไปลงคะแนนเลือกต้ังในคร้ังท่ีถึงนี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ 

 
5. ท่านอยากได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ท่ีมีลักษณะแบบใดมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

 
 

 

 

 

 

ความเชื่อม่ันต่อพรรคการเมืองว่าจะสามารถท าตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้จริง   ร้อยละ 
เช่ือม่ันมากท่ีสุด 2.40 
เช่ือม่ันมาก 20.48 
ไม่ค่อยเช่ือม่ัน 53.28 
ไม่เช่ือม่ันเลย 23.84 

รวม 100.00 

ความกระตือรือร้นของประชาชนท่ีจะไปลงคะแนนเลือกต้ังในคร้ังท่ีจะถึงนี้ หลังจากไม่มีการเลือกต้ังมา 5 ปี   ร้อยละ 
มีควำมกระตือรือร้นเพิ่มขึ้น 72.64 
ไม่ค่อยมีควำมกระตือรือร้น 19.68 
ไม่มีควำมกระตือรือร้นเลย 7.68 

รวม 100.00 

ลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ท่ีประชาชนอยากได้มากท่ีสุด    ร้อยละ 
เข้ำถึงประชำชน เข้ำใจปัญหำท่ีเกิดขึ้นและน ำมำแก้ไข 30.32 
มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ 15.36 
มีนโยบำยเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน และมีแนวทำงปฏิบัติให้เป็นจริงได้ 14.16 
ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ 12.24 
มีประวัติกำรท ำงำนหรือผลงำนท่ีผ่ำนมำดีและเป็นท่ียอมรับ 9.84 
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 7.60 
เป็นผู้มีอุดมกำรณ์ ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงสมศักดิ์ศรี 6.48 
ส.ส.หน้ำใหม่ หรือ คนหนุ่มสำว 2.96 
ไม่มีพฤติกรรมฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้ง เช่น แจกเงินหรือสิ่งของเพ่ือให้ผู้ใดลงคะแนนให้ตนเอง 1.04 

รวม 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  100 8.00 
ปริมณฑลและภำคกลำง  338 27.04 
ภำคเหนือ 227 18.16 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 416 33.28 
ภำคใต ้ 169 13.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              659 52.72 
หญิง 590 47.20 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 63 5.04 
26 – 35 ปี  209 16.72 
36 – 45  ปี 266 21.28 
46 – 59  ปี 445 35.60 
60 ปีขึ้นไป 266 21.28 
ไม่ระบุ 1 0.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,179 94.32 
อิสลำม 44 3.52 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ 15 1.20 
ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 238 19.04 
สมรส 959 76.72 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู ่
 
 
 

38 3.04 
ไม่ระบุ 15 1.20 

รวม 1,250 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ 397 31.76 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 375 30.00 
อนุปริญญำหรอืเทียบเท่ำ 85 6.80 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 313 25.04 
สูงกว่ำปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ 60 4.80 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 135 10.80 
พนักงำนเอกชน 171 13.68 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 270 21.60 
เกษตรกร/ประมง 206 16.48 
รับจ้ำงท่ัวไป/ผู้ใช้แรงงำน 205 16.40 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 220 17.60 
นักเรียน/นักศึกษำ 23 1.84 
พนักงำนองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 166 13.28 
ไม่เกิน 10,000 355 28.40 
10,001 – 20,000 322 25.76 
20,001 – 30,000 140 11.20 
30,001 –  40,000 64 5.12 
40,001 ขึ้นไป 98 7.84 
ไม่ระบุ 105 8.40 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


