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“ศึกคนกนัเอง ชลบุรี” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ศึกคนกันเอง 
ชลบุรี” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 22-24 กุมภำพนัธ์ 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยู่ในจงัหวดัชลบุรี 
กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,073 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัศึกวิวำทะคนชลบุรี ระหว่ำงกลุ่มของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน คุณสุชำติ ชมกล่ิน กับ กลุ่มของนำยกเทศมนตรีเมืองพัทยำ คุณสนธยำ คุณปล้ืม กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำง 
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อศึกวิวำทะคนชลบุรี ระหว่ำงกลุ่มของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน  
คุณสุชำติ ชมกล่ิน กบั กลุ่มของนำยกเทศมนตรีเมืองพทัยำ คุณสนธยำ คุณปล้ืม พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 26.56 ระบุว่ำ กลุ่มคุณสนธยาตอ้งกำร
รักษำฐำนกำรเมืองในจงัหวดัชลบุรี รองลงมำ ร้อยละ 24.98 ระบุว่ำ เป็นแค่ควำมเขำ้ใจผิดกันเล็กน้อย  ร้อยละ 22.46 ระบุว่ำ กลุ่มคุณสุชาติ
ตอ้งกำรขยำยฐำนกำรเมืองในจงัหวดัชลบุรี ร้อยละ 16.12 ระบุว่ำ กลุ่มคุณสนธยาไม่พอใจในควำมเคล่ือนไหวของกลุ่มคุณสุชำติ ร้อยละ 10.62 
ระบุว่ำ กลุ่มคุณสุชาติไม่พอใจในควำมเคล่ือนไหวของกลุ่มคุณสนธยำ ร้อยละ 8.39 ระบุว่ำ จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้กลุ่ม/พรรคกำรเมืองอื่น
แทรกเขำ้มำได้ในกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำ ร้อยละ 6.99 ระบุว่ำ กลุ่มคุณสนธยาก ำลงัสูญเสียฐำนกำรเมืองในจงัหวดัชลบุรี ร้อยละ 2.98 ระบุว่ำ             
กลุ่มคุณสุชาติไม่มีทำงขยำยฐำนกำรเมืองในจงัหวดัชลบุรีไดม้ำกไปกว่ำน้ี และร้อยละ 13.61 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อศึกวิวำทะระหว่ำงกลุ่มคุณสุชำติกบักลุ่มคุณสนธยำจะจบลงอย่ำงไร พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 53.87 
ระบุว่ำ ทั้งสองฝ่ำยจะเจรจำกนัเองเพ่ือยติุควำมขดัแยง้ รองลงมำ ร้อยละ 30.85 ระบุว่ำ จะมีคนกลำงมำไกล่เกล่ียให้ยติุควำมขดัแยง้ ร้อยละ 12.30 
ระบุว่ำ จะแตกหกัและแข่งขนักนัอยำ่งดุเดือดในกำรเลือกตั้งคร้ังหนำ้ และร้อยละ 2.98 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ด้ำนฝ่ำยท่ีจะสนับสนุนในศึกวิวำทะคนกันเองในจังหวดัชลบุรี พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 36.72 ระบุว่ำ ไม่สนับสนุนทั้งสองกลุ่ม 
รองลงมำ ร้อยละ 28.89 ระบุว่ำ สนับสนุนกลุ่มคุณสนธยำ ร้อยละ 24.98 ระบุว่ำ สนับสนุนทั้งสองกลุ่ม ร้อยละ 5.87 ระบุว่ำ สนับสนุนกลุ่ม    
คุณสุชำติ และร้อยละ 3.54 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนหำกกลุ่มคุณสนธยำ จะกลับพรรคพลังชลในกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ  
40.35 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก รองลงมำ ร้อยละ 28.15 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย ร้อยละ 14.91 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 11.09 ระบุว่ำ  
ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 5.50 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนหำกกลุ่มคุณสุชำติ จะยงัคงอยู่กบัพรรคพลงัประชำรัฐในกำรเลือกตั้งคร้ังหน้ำ พบว่ำ 
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 33.46 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย รองลงมำ ร้อยละ 22.27 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 20.60 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก ร้อยละ 15.47 
ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 8.20 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยู่ในจงัหวดัชลบุรี ตวัอย่ำง ร้อยละ 51.91  
เป็นเพศชำย และร้อยละ 48.09 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.74 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 15.38 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.94 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 
31.31 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 25.63 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 97.11 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 1.40 นับถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 
1.49 นบัถือศำสนำคริสต ์และอื่น ๆ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.49 สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.25 สมรส และร้อยละ 3.26 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ ตัวอย่ำง ร้อยละ 24.04              
จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 35.97 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 10.07 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ   
ร้อยละ 25.82 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.82 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 0.28 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 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 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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ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.74 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 20.69 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.95
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.75 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู ้ใช้แรงงำน ร้อยละ 2.70  เกษตรกรรม/ประมง  
ร้อยละ 25.82 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.89 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 24.79 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 13.23 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.12 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 15.94 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.97 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 6.99 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 5.96 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ ศึกวิวาทะคนชลบุรี ระหว่างกลุ่มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณสุชาติ ชมกลิ่น  
  กับ กลุ่มของนายกเทศมนตรีเมืองพทัยา คุณสนธยา คุณปลื้ม (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อศึกวิวาทะคนชลบุรี ระหว่างกลุ่มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
คุณสุชาติ ชมกลิ่น กับ กลุ่มของนายกเทศมนตรีเมืองพทัยา คุณสนธยา คุณปลื้ม  

ร้อยละ 

กลุ่มคุณสนธยาตอ้งกำรรักษำฐำนกำรเมืองในจงัหวดัชลบุรี 26.56 
เป็นแค่ควำมเขำ้ใจผิดกนัเลก็นอ้ย 24.98 
กลุ่มคุณสุชาตติอ้งกำรขยำยฐำนกำรเมืองในจงัหวดัชลบุรี 22.46 
กลุ่มคุณสนธยาไม่พอใจในควำมเคล่ือนไหวของกลุ่มคุณสุชำติ 16.12 
กลุ่มคุณสุชาติไม่พอใจในควำมเคล่ือนไหวของกลุ่มคุณสนธยำ 10.62 
จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้กลุ่ม/พรรคกำรเมืองอ่ืนแทรกเขำ้มำไดใ้นกำรเลือกตั้งคร้ังหนำ้ 8.39 
กลุ่มคุณสนธยาก ำลงัสูญเสียฐำนกำรเมืองในจงัหวดัชลบุรี 6.99 
กลุ่มคุณสุชาติไม่มีทำงขยำยฐำนกำรเมืองในจงัหวดัชลบุรีไดม้ำกไปกว่ำน้ี 2.98 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 13.61 

 

2. ท่านคิดว่าศึกวิวาทะระหว่างกลุ่มคุณสุชาติกบักลุ่มคุณสนธยาจะจบลงอย่างไร 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อศึกวิวาทะระหว่างกลุ่มคุณสุชาติกบักลุ่มคุณสนธยาจะจบลงอย่างไร ร้อยละ 

ทั้งสองฝ่ำยจะเจรจำกนัเองเพ่ือยติุควำมขดัแยง้ 53.87 
จะมีคนกลำงมำไกล่เกล่ียให้ยติุควำมขดัแยง้ 30.85 
จะแตกหกัและแข่งขนักนัอยำ่งดุเดือดในกำรเลือกตั้งคร้ังหนำ้ 12.30 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.98 

รวม 100.00 
 
3. ท่านสนับสนุนฝ่ายไหน ในศึกวิวาทะคนกันเองในจังหวัดชลบุรี 

ฝ่ายทีจ่ะสนับสนุนในศึกวิวาทะคนกันเองในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 
ไม่สนบัสนุนทั้งสองกลุ่ม 36.72 
สนบัสนุนกลุ่มคุณสนธยำ 28.89 
สนบัสนุนทั้งสองกลุ่ม 24.98 
สนบัสนุนกลุ่มคุณสุชำติ 5.87 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.54 

รวม 100.00 
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4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากกลุ่มคุณสนธยา จะกลับพรรคพลังชลในการเลือกตั้งคร้ังหน้า 
ความคิดเห็นของประชาชนหากกลุ่มคุณสนธยา จะกลับพรรคพลงัชลในการเลือกตั้งคร้ังหน้า ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 40.35 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 28.15 
ไม่เห็นดว้ยเลย 14.91 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 11.09 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.50 

รวม 100.00 
 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากกลุ่มคุณสุชาติ จะยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งคร้ังหน้า 
ความคิดเห็นของประชาชนหากกลุ่มคุณสุชาติ จะยังคงอยู่กบัพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งคร้ังหน้า ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยเลย 33.46 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 22.27 
เห็นดว้ยมำก 20.60 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 15.47 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 8.20 

รวม 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจังหวัด       
จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

จงัหวดัชลบุรี 1,073 100.00 
รวม 1,073 100.00 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 557 51.91 
หญิง 516 48.09 

รวม 1,073 100.00 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 83 7.74 
26-35 ปี 165 15.38 
36-45 ปี 214 19.94 
46-59 ปี 336 31.31 
60 ปีขึ้นไป 275 25.63 

รวม 1,073 100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,042 97.11 
อิสลำม 15 1.40 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.49 

รวม 1,073 100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 295 27.49 
สมรส 743 69.25 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 35 3.26 

รวม 1,073 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 258 24.04 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 386 35.97 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 108 10.07 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 277 25.82 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 41 3.82 
ไม่ระบ ุ 3 0.28 

รวม 1,073 100.00 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 83 7.74 
พนกังานเอกชน 222 20.69 
เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 257 23.95 
รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 169 15.75 
เกษตรกรรม/ประมง 29 2.70 
พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 277 25.82 
นกัเรียน/นกัศึกษา 31 2.89 
ไม่ระบ ุ 5 0.46 

รวม 1,073 100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 266 24.79 
ไม่เกิน 10,000 บำท 142 13.23 
10,001-20,000 บำท 291 27.12 
20,001-30,000 บำท 171 15.94 
30,001-40,000 บำท 64 5.97 
40,001 บำทขึ้นไป 75 6.99 
ไม่ระบ ุ 64 5.96 

รวม 1,073 100.00 

 


