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จานวน 5 แผ่น

คนอี สานอยากเห็นการกระจายอ านาจบริ ห ารและงบประมาณให้ จงั หวัดและท้ องถิ่ นมากขึ้ น
จังหวัดในอีสานพร้อมเลือกตัง้ ผู้ว่าฯ ภายใน 1-5 ปี ชูขอนแก่นเป็ นจังหวัดนาร่อง
วันนี้ (24 พ.ค. 65) อีส านโพล (E-Saan Poll) ศูนย์ว ิจยั ธุ รกิจและเศรษฐกิจอีส าน (ECBER)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสารวจเรื่อง “คนอีสานกับการเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด” ผลสารวจพบว่า คนอีสานเกือบครึ่งอยากเห็นการกระจายอานาจบริหารและงบประมาณให้
จังหวัดและท้องถิ่นมากขึ้น ส่วนใหญ่เห็นว่า จังหวัดในอีสานพร้อมเลือกตัง้ ผู้ว่าฯ เช่นเดียวกับ กทม.
ภายใน 1-5 ปี มีเพียงส่วนน้อยทีเ่ ชื่อว่าการเลือกตัง้ ผูว้ ่าฯ มีขอ้ เสียมากกว่าข้อดี ชูขอนแก่นเป็ นจังหวัด
นาร่องในการกระจายอานาจให้ท้องถิน่ และเลือกตัง้ ผู้ว่า ฯ เช่นเดียวกับ กทม. และกว่าครึ่งเห็นว่า รศ.
ดร. ชัชชาติ สิทธิพนั ธ์ เหมาะสมเป็ นผูว้ ่าฯ กทม. มากทีส่ ุด
รศ. ดร.สุทนิ เวียนวิวฒ
ั น์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิ ดเผยว่าการสารวจนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่ อ
สารวจความคิดเห็นของคนอีสานกับการกระจายอานาจให้ท้องถิน่ และการเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทาการสารวจระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปี ขน้ึ ไป 1,100 รายในเขต
พืน้ ทีภ่ าคอีสาน 20 จังหวัด
รัฐบาลได้กระจายอานาจการบริ หารและงบประมาณ
ให้จงั หวัดและท้องถิ่ นมากน้ อยเพียงใด
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เมื่อ สอบถามกลุ่ มตัว อย่างว่า “รัฐบาลได้ กระจายอ านาจการบริ ห ารและงบประมาณให้
จังหวัดและท้องถิ่ นมากน้ อยเพียงใด” พบว่า กลุ่มที่เห็นว่ากระจายอานาจน้อยเกินไปมีร้อยละ 47.4
ซึ่งใกล้เคียงกลุ่มที่เห็นว่า กระจายอานาจในระดับที่เหมาะสมมีร้อยละ 47.2 ขณะที่ ร้อยละ 5.4 เห็นว่า
กระจายอานาจมากเกินไป
พึงพอใจกับการบริ หารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบนั ของท่านหรือไม่อย่างไร

เมื่อสอบถามต่อว่า “พึงพอใจกับการบริ หารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปั จจุบนั ของ
ท่านหรือไม่อย่างไร” พบว่าความพึงพอใจค่อนไปฝั ง่ เฉยๆ ถึงรูส้ กึ ดี และคิดเป็ นคะแนนเฉลีย่ ได้ 3.15
จากสเกล 5 ระดับ ( 3 คือค่ากึง่ กลาง)
พึงพอใจกับการบริ หารงานขององค์การบริ หารงานส่วนจังหวัด
หรือ อบจ. ของท่านหรือไม่อย่างไร

เมื่อสอบถามต่อว่า “พึงพอใจกับการบริ หารงานขององค์การบริ หารงานส่วนจังหวัด หรือ
อบจ. ของท่านหรือไม่อย่างไร” พบว่าความพึงพอใจค่อนไปฝั ง่ เฉยๆ ถึงรู้สกึ ดี และคิดเป็ นคะแนน
เฉลีย่ ได้ 3.28 จากสเกล 5 ระดับ ( 3 คือค่ากึง่ กลาง)
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หากจังหวัดของท่านได้รบั การกระจายอานาจและมีการเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการ
เช่นเดียวกับ กทม. จะเป็ นอย่างไร

เมื่อสอบถามต่อว่า “หากจังหวัดของท่านได้รบั การกระจายอานาจและมีการเลือกตัง้ ผู้ว่า
ราชการ เช่นเดียวกับ กทม. จะเป็ นอย่างไร” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 47.9 เห็นว่า มีขอ้ ดีมากกว่า
ข้อ เสีย รองลงมาร้อ ยละ 40.5 เห็นว่า มีข้อ ดีพอๆ กับข้อ เสีย ขณะที่ ร้อ ยละ 11.6 เห็นว่า มีข้อ เสีย
มากกว่าข้อดี
จังหวัดของท่านต้องเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. กี่ปี

เมื่อ สอบถามต่อว่า “จังหวัดของท่ านต้ องเตรียมพร้อมที่ จะมีการเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการ
เช่นเดียวกับ กทม. กี่ปี” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 51.9 เห็นว่า พร้อมภายใน 1-2 ปี รองลงมา ร้อยละ
31.9 พร้อมภายใน 3-5 ปี ตามมาด้วย ร้อยละ 13.0 พร้อมภายใน 6-10 ปี และมีเพียงร้อยละ 3.2 ทีค่ าด
ว่าจะใช้เวลามากกว่า 10 ปี
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จังหวัดใดในภาคอีสานที่ควรเป็ นจังหวัดนาร่องในการกระจายอานาจและเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการ
เช่นเดียวกับ กทม. มากที่สุด

เมื่อ สอบถามต่ อ ว่ า “จัง หวัด ใดในภาคอี ส านที่ ค วรเป็ นจัง หวัด น าร่องในการกระจาย
อานาจและเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. มากที่สุด” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 40.3 เห็น
ว่าควรเป็ นจังหวัดขอนแก่น รองลงมา ร้อยละ 27.3 ระบุ นครราชสีมา ตามมาด้วย ร้อยละ 20.0 ระบุ
อุดรธานี ร้อยละ 8.4 ระบุ บุรรี มั ย์ ร้อยละ 3.6 ระบุ อุบลธานี และร้อยละ 0.4 ระบุ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ
ใครเหมาะสมเป็ น ผู้ว่า กทม. มากที่สุด

และสุดท้ายเมื่อสอบถามว่า “ใครเหมาะสมเป็ น ผู้ว่า กทม. มากที่สุด” พบว่า อันดับหนึ่ง
ร้อยละ 50.9 เห็นว่า รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพนั ธ์ เหมาะสมที่สุด รองลงมา ร้อยละ 16.8 ระบุ คุณวิโรจน์
ลักขณาอดิศร ตามมาด้วย ร้อยละ 13.6 ระบุ พลตารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 7.3 ระบุ นาวา
อากาศตรีศธิ า ทิวารี ร้อยละ 6.4 ระบุ ศ. ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ ร้อยละ 2.4 ระบุ คุณสกลธี ภัททิ
ยกุล ร้อยละ 1.3 ระบุ คุณรสนา โตสิตระกูล และร้อยละ 1.3 ระบุ อื่นๆ
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#
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง มีความเชื่อมันในการพยากรณ์
่
99% และคลาดเคลื่อนได้บวก
ลบ 4% ประกอบด้วยเพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชายร้อยละ 48.0
อายุ 18-24 ปี ร้อยละ 6.8 อายุ 25-30 ปี ร้อยละ 13.1 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 25.4 อายุ 41-50 ปี
ร้อยละ 23.6 อายุ 51- 60 ปี ร้อยละ 22.2 และอายุ 61 ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ 9.0
การศึกษา ประถมศึกษา/ต่ากว่า ร้อยละ 12.5 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.6 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 29.8 ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 18.4 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 21.8
และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 0.9
ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 35.5 รองลงมา รับจ้างทัวไป/ใช้
่
แรงงาน
ร้อยละ 17.2 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว /อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.9 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 10.4 รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.3 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.5 พ่อบ้าน/แม่บา้ น ร้อยละ 5.4 และ อื่นๆ
ร้อยละ 0.7
ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 7.3 รายได้ระหว่าง 5,001-10,000
บาท ร้อยละ 27.7 รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 30.8 รายได้ระหว่าง 15,001-20,000
บาท ร้อยละ 20.0 รายได้ระหว่าง 20,001-40,000 ร้อยละ 13.3 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึน้ ไป
ร้อยละ 0.9
#
หมายเหตุ : นอกเหนือจากผลสารวจซึ่งน าเสนอข้อมูลตามวิธีทางสถิติแ ล้วความคิดเห็นอื่นๆ ในผลสารวจนี้ เ ป็ น
ความเห็นของผู้รบั ผิดชอบโครงการซึ่งไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องกับความเห็นของศูนย์วจิ ยั ธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อคณะผู้วิจยั
ศ. ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
รศ. ดร.ภูมสิ ทิ ธิ ์ มหาสุวรี ะชัย
ผศ.ประเสริฐ วิจติ รนพรัตน์
รศ. ดร.สุทนิ เวียนวิวฒ
ั น์

ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาศักยภาพการวิจยั
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
หัวหน้าโครงการสารวจอีสานโพล

เจ้าหน้ าที่เก็บข้อมูลและประมวลผล
นางสาวศิรพิ รรณ ยศปั ญญา
นายกันตินนั ท์ ดอนจันทร์โคตร
นางสาววิรงรอง อุปรินทร์
นางสาวศิรพิ ร ดอนน้าขาว
นางสาวสุธนิ ี สุขสนิท
นางสาวปริยาภัทร จันทร์เพ็ง
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