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“การเลือกตั้งนายก อบจ. สงขลา” 
 

หมายเหตุ:  ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” จะท ำกำรส ำรวจผลกำรเลือกตั้งนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั (อบจ.) ทั้งหมด 3 จงัหวดั  
ไดแ้ก ่นครรำชสีมำ เชียงใหม่ และสงขลำ โดยจะเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ จ ำนวน 2 คร้ัง คือ  
คร้ังท่ี 1 เผยแพร่ในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563  
คร้ังท่ี 2 เผยแพร่หลงัปิดหีบเลือกตั้ง ในวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2563 
 

            เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การเลือกตั้งนายก 
อบจ. สงขลา” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 23 – 27 พฤศจิกำยน 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจงัหวดัสงขลำ กระจำย
ทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,317 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรเลือกตั้งนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัสงขลำ ในวนัท่ี                       
20 ธันวำคม 2563 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั  (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” 
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงบุคคลท่ีจะลงคะแนนเสียงให้เป็นนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัสงขลำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.26 
ระบุว่ำ ยงัไม่ตัดสินใจว่ำจะเลือกใคร รองลงมำ ร้อยละ 21.57 ระบุว่ำเป็น พันเอก(พิเศษ)สุชำติ  จันทรโชติกุล ร้อยละ 20.65 ระบุว่ำเป็น           
นำยไพเจน มำกสุวรรณ์ ร้อยละ 5.01 ระบุว่ำเป็น นำยจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย ์ร้อยละ 3.49 ระบุว่ำ ไม่ตอบ ร้อยละ 2.73 ระบุว่ำ ไม่ไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 2.58 ระบุว่ำเป็น นำยวชิรวิทย ์ภสัระ ร้อยละ 1.98 ระบุว่ำเป็น นำงสำวอภิญญำ ยอดแกว้ ร้อยละ 1.67 ระบุว่ำ ลงคะแนน
เสียงไม่เลือกใคร (Vote No) และร้อยละ 1.06 ระบุว่ำเป็น นำงภทัรำวรรณ ข ำตรี     

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 47.68 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.32 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 8.20  
มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 19.74 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.43 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.43 มีอำย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 20.20 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
ตวัอยำ่งร้อยละ 82.99 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 15.41 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.30 นบัถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.29 ไม่ระบุ
ศำสนำ 

ตัวอย่ำงร้อยละ 24.75 สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.46 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.04 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 22.70 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 28.78 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 10.18                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 30.98 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.39 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.97 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 12.38 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.27 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.54 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 10.48 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.35 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 18.68 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 4.18 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.12 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 18.75 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 20.20 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.72 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.00 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.24 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.54 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.55 ไม่ระบุรำยได ้ 
          

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 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  จ ำนวน 4 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี)  
 
 

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
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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1. หากวันนีเ้ป็นวันเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท่านจะลงคะแนนเสียงให้ใคร 

บุคคลท่ีจะลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร้อยละ 
ยงัไม่ตดัสินใจว่ำจะเลือกใคร 39.26 
พนัเอก(พิเศษ)สุชำติ จนัทรโชติกลุ 21.57 
นำยไพเจน มำกสุวรรณ์ 20.65 
นำยจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย ์ 5.01 
ไม่ตอบ 3.49 
ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2.73 
นำยวชิรวิทย ์ภสัระ 2.58 
นำงสำวอภิญญำ ยอดแกว้ 1.98 
ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) 1.67 
นำงภทัรำวรรณ ข ำตรี 1.06 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 628 47.68 
หญิง 689 52.32 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 108 8.20 
26 – 35 ปี 260 19.74 
36 – 45 ปี 269 20.43 
46 – 59 ปี 414 31.43 
60 ปี ขึ้นไป 266 20.20 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,093 82.99 
อิสลำม 203 15.41 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 4 0.30 
ไม่ระบ ุ 17 1.29 

รวม 1,317 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 326 24.75 
สมรส 928 70.46 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 40 3.04 
ไม่ระบ ุ 23 1.75 

รวม 1,317 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 299 22.70 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 379 28.78 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 134 10.18 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 408 30.98 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 71 5.39 
ไม่ระบ ุ 26 1.97 

รวม 1,317 100.00 
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ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 163 12.38 
พนกังำนเอกชน 188 14.27 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 310 23.54 
เกษตรกร/ประมง 138 10.48 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 14.35 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 246 18.68 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 55 4.18 
ไม่ระบ ุ 28 2.12 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 247 18.75 
ไม่เกิน 10,000 บำท 266 20.20 
10,001 – 20,000 บำท 365 27.72 
20,001 – 30,000 บำท 158 12.00 
30,001 – 40,000 บำท 69 5.24 
40,001 บำทขึ้นไป 73 5.54 
ไม่ระบ ุ 139 10.55 

รวม 1,317 100.00 
 

 


