
1 
 

 
 
 
 
 
 

“ท ำนำยผลกำรเลือกตั้งนำยก อบจ. สงขลำ” 
 

หมำยเหตุ:  ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” ท 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  บรรณำธิกำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ท ำนำยผล                        
กำรเลือกตั้งนำยก อบจ. สงขลำ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 15 – 19 ธันวำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจงัหวดั
สงขลำ กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,252 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรเลือกตั้งนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั
สงขลำ ในวนัท่ี 20 ธันวำคม 2563 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) 
ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่            
ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงกำรไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัสงขลำ ในวนัท่ี 20 ธันวำคม 2563 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.02 ระบุว่ำ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ขณะท่ี ร้อยละ 13.98 ระบุว่ำ ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมประชำชนท่ีไปลงคะแนนเสียงถึงบุคคลท่ีจะลงคะแนนเสียงให้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัสงขลำ พบว่ำ         
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.27 ระบุว่ำเป็น นำยไพเจน  มำกสุวรรณ์ รองลงมำ ร้อยละ 35.38 ระบุว่ำเป็น พนัเอก(พิเศษ)สุชำติ  จนัทรโชติกุล ร้อยละ 
8.26 ระบุว่ำเป็น นำยจะเด็ด  เหมโกทวีทรัพย ์ร้อยละ 5.94 ระบุวำ่ ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) ร้อยละ 3.62 ระบุว่ำเป็น นำยวชิรวิทย ์ ภสัระ ร้อยละ 
2.51 ระบุว่ำเป็น นำงสำวอภิญญำ  ยอดแกว้ และร้อยละ 1.02 ระบุว่ำเป็น นำงภทัรำวรรณ  ข ำตรี  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 49.28 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.72 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 8.47   
มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 17.25 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.08 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.79 มีอำย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 21.41 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
ตวัอยำ่งร้อยละ 83.15 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 16.29 นบัถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.56 นบัถือศำสนำคริสต ์และอื่น ๆ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 23.32 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.25 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.27 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 22.20 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.87 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 10.15                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 29.63 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.83 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 11.18 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.66 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 24.92
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.06 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.86 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.41 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.59 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 20.61 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 19.97 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 30.75 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.06 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.31 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.59 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 4.71 ไม่ระบุรำยได ้
          

 

วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม 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
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1. ท่ำนจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ ในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 หรือไม่         (n = 1,252) 
กำรไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 ร้อยละ 

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 86.02 
ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  13.98 

รวม 100.00 
 
2. หำกวันนีเ้ป็นวันเลือกตั้ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ ท่ำนจะลงคะแนนเสียงให้ใคร                  (n = 1,077) 

บุคคลที่จะลงคะแนนเสียงให้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ ร้อยละ 
นำยไพเจน  มำกสุวรรณ์ 43.27 
พนัเอก(พิเศษ)สุชำติ  จนัทรโชติกุล 35.38 
นำยจะเด็ด  เหมโกทวีทรัพย ์ 8.26 
ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) 5.94 
นำยวชิรวิทย ์ ภสัระ 3.62 
นำงสำวอภิญญำ  ยอดแกว้ 2.51 
นำงภทัรำวรรณ  ข ำตรี 1.02 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง 

 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 617 49.28 
หญิง 635 50.72 

รวม 1,252 100.00 
 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 106 8.47 
26 – 35 ปี 216 17.25 
36 – 45 ปี 289 23.08 
46 – 59 ปี 373 29.79 
60 ปี ขึ้นไป 268 21.41 

รวม 1,252 100.00 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พุทธ 1,041 83.15 
อิสลำม 204 16.29 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 7 0.56 
ไม่ระบ ุ - - 

รวม 1,252 100.00 
 

ตำรำงที่ 4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 
สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 

โสด 292 23.32 
สมรส 917 73.25 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 41 3.27 
ไม่ระบ ุ 2 0.16 

รวม 1,252 100.00 
 

ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 278 22.20 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 399 31.87 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 127 10.15 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 371 29.63 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 73 5.83 
ไม่ระบ ุ 4 0.32 

รวม 1,252 100.00 
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ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง (ต่อ) 

 
ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลัก 

อำชีพหลัก จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 140 11.18 
พนกังำนเอกชน 171 13.66 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 312 24.92 
เกษตรกร/ประมง 151 12.06 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 161 12.86 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 268 21.41 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 45 3.59 
ไม่ระบ ุ 4 0.32 

รวม 1,252 100.00 
 
ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 258 20.61 
ไม่เกิน 10,000 บำท 250 19.97 
10,001 – 20,000 บำท 385 30.75 
20,001 – 30,000 บำท 151 12.06 
30,001 – 40,000 บำท 79 6.31 
40,001 บำทขึ้นไป 70 5.59 
ไม่ระบ ุ 59 4.71 

รวม 1,252 100.00 
 

 


