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“ท ำไมพรรคประชำธิปัตย์ชนะพรรคพลงัประชำรัฐในกำรเลือกตั้งซ่อมภำคใต้” 
 

เรียน  บรรณำธิกำรบริหำร/บรรณำธิกำรข่ำว/หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ท ำไม             
พรรคประชำธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชำรัฐในกำรเลือกตั้งซ่อมภำคใต้” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 19-20 มกรำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ
18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้ งในจังหวดัชุมพรและจังหวดัสงขลำ กระจำยทุกระดับกำรศึกษำ อำชีพและรำยได้ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,329  
หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัสำเหตุท่ีท ำให้พรรคประชำธิปัตยช์นะพรรคพลงัประชำรัฐในกำรเลือกตั้งซ่อมภำคใต ้กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง 
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random 
Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสำเหตุท่ีท ำให้พรรคประชำธิปัตยช์นะพรรคพลงัประชำรัฐในกำรเลือกตั้งซ่อม 
จงัหวดัชุมพร เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2565 ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตวัอย่ำงท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในจงัหวดัชุมพร ร้อยละ 69.80 ระบุว่ำ ฐำนคะแนนเดิม 
ของพรรคประชำธิปัตยดี์กว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ รองลงมำ ร้อยละ 29.87 ระบุว่ำ ผูส้มคัรของพรรคประชำธิปัตยไ์ดรั้บควำมนิยมมำกกว่ำ
ผูส้มัครของพรรคพลังประชำรัฐ  ร้อยละ 12.08 ระบุว่ำ คนชุมพรแสดงออกในควำมต้องกำร “คืนควำมเป็นธรรมให้อดีต ส.ส. ลูกหมี  
(ชุมพล จุลใส)” ร้อยละ 11.58 ระบุว่ำ พรรคประชำธิปัตย์มีกลยุทธ์ในกำรหำเสียงได้ดีกว่ำพรรคพลังประชำรัฐ  ร้อยละ 7.38 ระบุว่ำ  
พรรคประชำธิปัตยส์ำมำรถปรำศรัยโน้มน้ำวใจประชำชนไดดี้กว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 2.01 ระบุว่ำ พรรคประชำธิปัตยไ์ม่มุ่งโจมตี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 1.51 ระบุว่ำ ประชำชนไม่ไวใ้จพรรคพลงัประชำรัฐว่ำจะมีแผนล้ม  
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ในอนำคตหรือไม่ และผูอ้  ำนวยกำรเลือกตั้งของพรรคพลงัประชำรัฐไม่ไดเ้ป็นคนใต ้ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 
1.34 ระบุว่ำ พรรคพลงัประชำรัฐไม่ชู พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ในระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 0.34 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสำเหตุท่ีท ำให้พรรคประชำธิปัตยช์นะพรรคพลงัประชำรัฐในกำรเลือกตั้งซ่อม
จงัหวดัสงขลำ เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2565 ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตวัอย่ำงท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในจงัหวดัสงขลำ ร้อยละ 71.90 ระบุว่ำ ฐำนคะแนนเดิม 
ของพรรคประชำธิปัตยดี์กว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ รองลงมำ ร้อยละ 29.20 ระบุว่ำ ผูส้มคัรของพรรคประชำธิปัตยไ์ดรั้บควำมนิยมมำกกว่ำ
ผูส้มคัรของพรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 9.69 ระบุว่ำ พรรคประชำธิปัตยมี์กลยุทธ์ในกำรหำเสียงไดดี้กว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 7.64  
ระบุว่ำ ประชำชนไม่พอใจกำรปรำศรัยของเลขำธิกำรพรรคพลงัประชำรัฐชวนเลือกผูแ้ทนฯ ท่ีมีเงิน ร้อยละ 6.68 ระบุว่ำ พรรคประชำธิปัตย์
สำมำรถปรำศรัยโนม้นำ้วใจประชำชนไดดี้กว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 2.46 ระบุว่ำ ผูอ้  ำนวยกำรเลือกตั้งของพรรคพลงัประชำรัฐไม่ไดเ้ป็น
คนใต ้ร้อยละ 2.05 ระบุว่ำ ประชำชนไม่ไวใ้จพรรคพลงัประชำรัฐว่ำจะมีแผนลม้ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ในอนำคตหรือไม่ ร้อยละ 1.64 
ระบุว่ำ พรรคประชำธิปัตยไ์ม่มุ่งโจมตี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ในระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 0.55 ระบุว่ำ พรรคพลงัประชำรัฐ 
ไม่ชู พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในระหวำ่งกำรหำเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 1.36 ระบุวำ่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่งทั้งหมดมีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้โดยตวัอยำ่ง ร้อยละ 44.85 มีภูมิล ำเนำอยูใ่นจงัหวดั
ชุมพร และร้อยละ 55.15 มีภูมิล ำเนำอยู่ในจงัหวดัสงขลำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 50.04 เป็นเพศชำย และร้อยละ 49.96 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 
4.37 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 13.24 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 23.70 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 34.31 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 24.38 อำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่ง 
ร้อยละ 88.64 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 10.83 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.45 นบัถือศำสนำคริสต ์และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุศำสนำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 19.87 สถำนภำพโสด ร้อยละ 77.20 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.78 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 26.41 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 32.50 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.86    

                       

วันเสาร์ท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2565 
 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 ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.24 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.76 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.14 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 10.08 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 24.68 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 18.89 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.24 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 19.64 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.03 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 17.46 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.14 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 31.38 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 11.21 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.69 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.89 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.23 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่ำนคิดว่ำท ำไมพรรคประชำธิปัตย์จึงชนะพรรคพลังประชำรัฐในกำรเลือกตั้งซ่อมจังหวัดชุมพร เม่ือวันที่ 16 มกรำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำหน่ึงข้อ) (เฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในจังหวดัชุมพร จ ำนวน 596 หน่วยตัวอย่ำง) 

ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสำเหตุท่ีท ำให้พรรคประชำธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชำรัฐในกำรเลือกต้ังซ่อม 
จังหวดัชุมพร เม่ือวนัที่ 16 มกรำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 

ฐำนคะแนนเดิมของพรรคประชำธิปัตยดี์กวำ่พรรคพลงัประชำรัฐ 69.80 
ผูส้มคัรของพรรคประชำธิปัตยไ์ดรั้บควำมนิยมมำกกวำ่ผูส้มคัรของพรรคพลงัประชำรัฐ 29.87 
คนชุมพรแสดงออกในควำมตอ้งกำร “คืนควำมเป็นธรรมใหอ้ดีต ส.ส. ลูกหมี (ชุมพล จุลใส)” 12.08 
พรรคประชำธิปัตยมี์กลยทุธ์ในกำรหำเสียงไดดี้กวำ่พรรคพลงัประชำรัฐ 11.58 
พรรคประชำธิปัตยส์ำมำรถปรำศรัยโนม้นำ้วใจประชำชนไดดี้กว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ 7.38 
พรรคประชำธิปัตยไ์ม่มุ่งโจมตี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้ง 2.01 
ประชำชนไม่ไวใ้จพรรคพลงัประชำรัฐว่ำจะมีแผนลม้ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในอนำคตหรือไม่ 1.51 
ผูอ้  ำนวยกำรเลือกตั้งของพรรคพลงัประชำรัฐไม่ไดเ้ป็นคนใต ้ 1.51 
พรรคพลงัประชำรัฐไม่ชู พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในระหวำ่งกำรหำเสียงเลือกตั้ง 1.34 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.34 

 
2. ท่ำนคิดว่ำท ำไมพรรคประชำธิปัตย์จึงชนะพรรคพลังประชำรัฐในกำรเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสงขลำ เม่ือวันที่ 16 มกรำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำหน่ึงข้อ) (เฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในจังหวดัสงขลำ จ ำนวน 733 หน่วยตัวอย่ำง) 

ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสำเหตุท่ีท ำให้พรรคประชำธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชำรัฐในกำรเลือกต้ังซ่อม 
จังหวดัสงขลำ เม่ือวนัที่ 16 มกรำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 

ฐำนคะแนนเดิมของพรรคประชำธิปัตยดี์กวำ่พรรคพลงัประชำรัฐ 71.90 
ผูส้มคัรของพรรคประชำธิปัตยไ์ดรั้บควำมนิยมมำกกวำ่ผูส้มคัรของพรรคพลงัประชำรัฐ 29.20 
พรรคประชำธิปัตยมี์กลยทุธ์ในกำรหำเสียงไดดี้กวำ่พรรคพลงัประชำรัฐ 9.69 
ประชำชนไม่พอใจกำรปรำศรัยของเลขำธิกำรพรรคพลงัประชำรัฐชวนเลือกผูแ้ทนฯ ท่ีมีเงิน 7.64 
พรรคประชำธิปัตยส์ำมำรถปรำศรัยโนม้นำ้วใจประชำชนไดดี้กว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ 6.68 
ผูอ้  ำนวยกำรเลือกตั้งของพรรคพลงัประชำรัฐไม่ไดเ้ป็นคนใต ้ 2.46 
ประชำชนไม่ไวใ้จพรรคพลงัประชำรัฐว่ำจะมีแผนลม้ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในอนำคตหรือไม่ 2.05 
พรรคประชำธิปัตยไ์ม่มุ่งโจมตี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้ง 1.64 
พรรคพลงัประชำรัฐไม่ชู พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในระหวำ่งกำรหำเสียงเลือกตั้ง 0.55 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.36 
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ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง 
 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมิภำค       
ภูมิภำค จ ำนวน ร้อยละ 

ภำคใต ้ 1,329 100.00 
รวม 1,329 100.00 

 
ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมจังหวดั 

จังหวดั จ ำนวน ร้อยละ 
ชุมพร 596 44.85 
สงขลำ 733 55.15 

รวม 1,329 100.00  
ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 665 50.04 
หญิง 664 49.96 

รวม 1,329 100.00  
ตำรำงที่ 4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
18-25 ปี 58 4.37 
26-35 ปี 176 13.24 
36-45 ปี 315 23.70 
46-59 ปี 456 34.31 
60 ปีข้ึนไป 324 24.38 

รวม 1,329 100.00 
 
ตำรำงที่ 5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พทุธ 1,178 88.64 
อิสลำม 144 10.83 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 6 0.45 
ไม่ระบุ 1 0.08 

รวม 1,329 100.00 
 
ตำรำงที่ 6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 

สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 264 19.87 
สมรส 1,026 77.20 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 37 2.78 
ไม่ระบุ 2 0.15 

รวม 1,329 100.00 
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ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง (ต่อ) 

ตำรำงที่ 7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 351 26.41 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 432 32.50 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 131 9.86 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 362 27.24 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 50 3.76 
ไม่ระบุ 3 0.23 

รวม 1,329 100.00 
 
ตำรำงที่ 8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลกั 

อำชีพหลกั จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 148 11.14 
พนกังำนเอกชน 134 10.08 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 328 24.68 
เกษตรกร/ประมง 251 18.89 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 176 13.24 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 261 19.64 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 27 2.03 
ไม่ระบุ 4 0.30 

รวม 1,329 100.00 
 
ตำรำงที่ 9 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 232 17.46 
ไม่เกิน 10,000 บำท 281 21.14 
10,001-20,000 บำท 417 31.38 
20,001-30,000 บำท 149 11.21 
30,001-40,000 บำท 49 3.69 
40,001 บำทข้ึนไป 65 4.89 
ไม่ระบุ 136 10.23 

รวม 1,329 100.00 
 
 


