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“ท ำไม พรรคประชำธิปัตย์พ่ำยเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมรำช” 
 

เรียน  บรรณำธกิำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ท ำไม               
พรรคประชำธิปัตย์พ่ำยเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมรำช” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 10 – 11 มีนำคม 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป          
และมีสิทธิเลือกตั้งในภำคใต้ กระจำยทุกระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับสำเหตุท่ีพรรค
ประชำธิปัตยพ่์ำยเลือกตั้งซ่อมจงัหวดันครศรีธรรมรำช กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์                
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงสำเหตุท่ีท ำให้พรรคประชำธิปัตยแ์พก้ำรเลือกตั้งซ่อมท่ีนครศรีธรรมรำช (7 มีนำคม 2564) พบว่ำ    
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.62 ระบุว่ำ ประชำชนเบ่ือ/ไม่ชอบวิธีกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของพรรคประชำธิปัตย ์รองลงมำ ร้อยละ 18.53 ระบุว่ำ กระแส/
ผลงำนพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในภำคใต ้ท ำให้พรรคพลงัประชำรัฐชนะกำรเลือกตั้ง ร้อยละ 16.17 ระบุว่ำ กระแส/ผลงำนนำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์
ในภำคใต ้ยงัไม่แข็งแกร่งเพียงพอ ร้อยละ 13.59 ระบุว่ำ ประชำชนชอบวิธีกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของพรรคพลงัประชำรัฐมำกกว่ำ ร้อยละ 10.86 
ระบุว่ำ พรรคพลงัประชำรัฐก ำหนดยทุธศำสตร์กำรหำเสียงไดดี้กว่ำพรรคประชำธิปัตย์ ร้อยละ 9.72 ระบุว่ำ ประชำชนชอบผูส้มคัร ส.ส. พรรค
พลงัประชำรัฐมำกกว่ำผูส้มคัร ส.ส. พรรคประชำธิปัตย ์ร้อยละ 3.42 ระบุว่ำ พรรคพลงัประชำรัฐทุ่มเทในกำรหำเสียงมำกกว่ำพรรคประชำธิปัตย ์ 
ร้อยละ 2.73 ระบุว่ำ พรรคกลำ้ แยง่ฐำนคะแนนเสียงไปจำกพรรคประชำธิปัตย ์ร้อยละ 1.06 ระบุว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ ขึ้นเวทีหำเสียงคร้ังแรก
ท ำให้พรรคพลงัประชำรัฐชนะกำรเลือกตั้ง ร้อยละ 0.61 ระบุว่ำ พรรคพลงัประชำรัฐบนบำนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจึงชนะกำรเลือกตั้ง และร้อยละ 2.28 ระบุว่ำ 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีพรรคประชำธิปัตยค์วรท ำเพื่อให้ภำคใตย้งัคงเป็นฐำนเสียงหลกัของพรรคฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.94 ระบุว่ำ         
ส.ส. อดีต ส.ส. และว่ำท่ีผูส้มคัร ส.ส. ของพรรคฯ ควรลงพ้ืนท่ีดูแลประชำชนให้มำกขึ้น รองลงมำ ร้อยละ 41.38 ระบุว่ำ ผูบ้ริหำรพรรคฯ ควรทุ่มเท
และแสดงผลงำนให้เด่นชดัมำกขึ้น ร้อยละ 33.86 ระบุว่ำ พรรคฯ ควรปรับวิธีกำรด ำเนินงำนและยุทธศำสตร์ทำงกำรเมืองของพรรคฯ ร้อยละ 9.72 
ระบุว่ำ ควรเปล่ียนหัวหน้ำพรรคฯ ร้อยละ 7.67 ระบุว่ำ ควรเปล่ียนกรรมกำรบริหำรพรรคฯ ร้อยละ 4.02 ระบุว่ำ พรรคฯ ควรไปเป็นฝ่ำยคำ้น            
สักระยะหน่ึงเพ่ือเพ่ิมบทบำททำงกำรเมืองและสร้ำงผลงำน ร้อยละ 2.73 ระบุว่ำ ควรเปล่ียนเลขำธิกำรพรรคฯ และร้อยละ 0.61 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/            
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 100.00 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ ตัวอย่ำงร้อยละ 48.90 เป็นเพศชำย           
และร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำงร้อยละ 6.15 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 16.25 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.46 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.66 
มีอำยุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.48 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำงร้อยละ 82.31 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 17.01 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.38   
นบัถือศำสนำคริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุศำสนำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 19.97 สถำนภำพโสด ร้อยละ 77.22 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.51 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 26.04 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.73 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.20                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.02 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.71 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 12.68 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 9.19 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 24.37
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 19.14 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.45 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 19.52 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.35 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุอำชีพ 

วันอาทิตย์ท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 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 

 
 

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
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ตัวอย่ำงร้อยละ 17.69 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 25.21 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.12 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน           

10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.01 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.92 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.09 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 8.96 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่ำนคิดว่ำสำเหตุใดท่ีท ำให้พรรคประชำธิปัตย์แพ้กำรเลือกตั้งซ่อมท่ีนครศรีธรรมรำช (7 มีนำคม 2564) (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

สำเหตุที่ท ำให้พรรคประชำธิปัตย์แพ้กำรเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมรำช (7 มีนำคม 2564) ร้อยละ 
ประชำชนเบ่ือ/ไม่ชอบวิธีกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของพรรคประชำธิปัตย ์ 46.62 
กระแส/ผลงำนพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในภำคใต ้ท ำให้พรรคพลงัประชำรัฐชนะกำรเลือกตั้ง 18.53 
กระแส/ผลงำนนำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์ในภำคใต ้ยงัไม่แขง็แกร่งเพียงพอ 16.17 
ประชำชนชอบวิธีกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของพรรคพลงัประชำรัฐมำกกว่ำ 13.59 
พรรคพลงัประชำรัฐก ำหนดยทุธศำสตร์กำรหำเสียงไดดี้กว่ำพรรคประชำธิปัตย ์ 10.86 
ประชำชนชอบผูส้มคัร ส.ส. พรรคพลงัประชำรัฐมำกกว่ำผูส้มคัร ส.ส. พรรคประชำธิปัตย ์ 9.72 
พรรคพลงัประชำรัฐทุ่มเทในกำรหำเสียงมำกกว่ำพรรคประชำธิปัตย ์ 3.42 
พรรคกลำ้ แยง่ฐำนคะแนนเสียงไปจำกพรรคประชำธิปัตย ์ 2.73 
พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ ขึ้นเวทีหำเสียงคร้ังแรกท ำให้พรรคพลงัประชำรัฐชนะกำรเลือกตั้ง 1.06 
พรรคพลงัประชำรัฐบนบำนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจึงชนะกำรเลือกตั้ง 0.61 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 2.28 

 
2. ท่ำนคิดว่ำพรรคประชำธิปัตย์ควรท ำอย่ำงไรเพ่ือให้ภำคใต้ยังคงเป็นฐำนเสียงหลักของพรรคฯ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ส่ิงทีพ่รรคประชำธิปัตย์ควรท ำเพ่ือให้ภำคใต้ยังคงเป็นฐำนเสียงหลกัของพรรคฯ  ร้อยละ 
ส.ส. อดีต ส.ส. และว่ำท่ีผูส้มคัร ส.ส. ของพรรคฯ ควรลงพ้ืนท่ีดูแลประชำชนให้มำกขึ้น 45.94 
ผูบ้ริหำรพรรคฯ ควรทุ่มเทและแสดงผลงำนให้เด่นชดัมำกขึ้น 41.38 
พรรคฯ ควรปรับวิธีกำรด ำเนินงำนและยทุธศำสตร์ทำงกำรเมืองของพรรคฯ 33.86 
ควรเปล่ียนหวัหนำ้พรรคฯ 9.72 
ควรเปล่ียนกรรมกำรบริหำรพรรคฯ   7.67 
พรรคฯ ควรไปเป็นฝ่ำยคำ้นสักระยะหน่ึงเพ่ือเพ่ิมบทบำททำงกำรเมืองและสร้ำงผลงำน 4.02 
ควรเปล่ียนเลขำธิกำรพรรคฯ 2.73 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 0.61 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง 

 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมภิำค       
ภูมิภำค จ ำนวน ร้อยละ 

ภำคใต ้ 1,317 100.00 
รวม 1,317 100.00 

 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 644 48.90 
หญิง 673 51.10 

รวม 1,317 100.00 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 81 6.15 
26 – 35 ปี 214 16.25 
36 – 45 ปี 309 23.46 
46 – 59 ปี 417 31.66 
60 ปี ขึ้นไป 296 22.48 

รวม 1,317 100.00 
 
ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พุทธ 1,084 82.31 
อิสลำม 224 17.01 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 5 0.38 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,317 100.00 
 

ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 
สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 

โสด 263 19.97 
สมรส 1,017 77.22 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 33 2.51 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,317 100.00 
 

 
 
 
 
 



4 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง (ต่อ) 

 
ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 343 26.04 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 431 32.73 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 108 8.20 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 369 28.02 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.71 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,317 100.00 
 
ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลัก 

อำชีพหลัก จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 167 12.68 
พนกังำนเอกชน 121 9.19 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 321 24.37 
เกษตรกร/ประมง 252 19.14 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 164 12.45 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 257 19.52 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 31 2.35 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,317 100.00 
 
ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 233 17.69 
ไม่เกิน 10,000 บำท 332 25.21 
10,001 – 20,000 บำท 344 26.12 
20,001 – 30,000 บำท 145 11.01 
30,001 – 40,000 บำท 78 5.92 
40,001 บำท ขึ้นไป 67 5.09 
ไม่ระบ ุ 118 8.96 

รวม 1,317 100.00 
 
 


