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“คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนใต้” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “คนท่ีใช่ พรรคท่ีชอบ 
ของคนใต้” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 17-20 ตุลาคม 2565 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคใต  ้กระจายทุกระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้รวมทั้งส้ิน จาํนวน 2,001 หน่วยตวัอย่าง เก่ียวกบัคนท่ีใช่ พรรคท่ีชอบ ของคนใต ้การสํารวจอาศยั การสุ่มตวัอย่าง 
โดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงบุคคลท่ีคนใต้จะสนับสนุนให้ เป็นนายกรัฐมนตรีในวันน้ี  พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 23.94 ระบุว่าเป็น                       
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเด็ดขาด กลา้ตดัสินใจ ทาํให้บา้นเมืองเกิดความสงบ และตอ้งการให้บริหารประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง อนัดบั 2 ร้อยละ 13.24 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิง๊ค์) ชินวตัร (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ ช่ืนชอบพรรคเพ่ือไทย 
นโยบายพรรคเพ่ือไทยสามารถแกไ้ขปัญหาราคาสินคา้ทางการเกษตรได ้ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ช่ืนชอบผลงานของตระกูลชินวตัร อนัดบั 3  
ร้อยละ 12.79 ระบุว่า ยังหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได้ อนัดับ 4 ร้อยละ 11.24 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ ต้องการ 
เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เขา้มาบริหารประเทศ เป็นคนมีวิสัยทศัน์ ช่ืนชอบนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคกา้วไกล อนัดบั 5  
ร้อยละ 6.14 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความมุ่งมั่นตั้ งใจในการทาํงาน  
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และช่ืนชอบวิธีการทาํงาน อนัดบั 6 ร้อยละ 5.95 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ช่ืนชอบ
ผลงานท่ีผ่านมา และช่ืนชอบพรรคประชาธิปัตย ์อนัดบั 7 ร้อยละ 5.30 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ มีความรู้  
มีความเช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจ และเป็นคนสุขุมรอบคอบ อนัดบั 8 ร้อยละ 5.10 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) 
เพราะ มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงาน มีประสบการณ์ดา้นการบริหาร ช่ืนชอบนโยบายของพรรค ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ตอ้งการเปิดโอกาส
ให้ผู ้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ  อันดับ 9 ร้อยละ 4.00 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล  (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ช่ืนชอบนโยบาย 
ของพรรคภูมิใจไทย เป็นคนพูดจริงทาํจริง และลงพ้ืนท่ีดูแลประชาชนอย่างต่อเน่ือง อนัดบั 10 ร้อยละ 2.90 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์  
มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะ เป็นคนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเน่ือง อนัดับ 11 ร้อยละ 2.40  
ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ มีความรู้ มีความเช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ 
ดา้นการบริหาร อนัดบั 12 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ ช่ืนชอบพรรคเพ่ือไทย เป็นคนสุขุมรอบคอบ  
และช่ืนชอบผลงานท่ีผ่านมา อนัดบั 13 ร้อยละ 1.10 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ 
ในการทํางาน ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ช่ืนชอบแนวคิดและวิธีการทํางาน  และร้อยละ 4.40 ระบุ อ่ืน ๆ ได้แก่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา  
(พรรคชาติไทยพฒันา) นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย)์ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภกัดี) นายม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์  
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย)์ นายชวน หลีกภยั (พรรคประชาธิปัตย)์ พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ (พรรคพลงัประชารัฐ) นายพีระพนัธุ์ 
สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายเศรษฐา ทวีสิน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

สําหรับพรรคการเมืองท่ีคนใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้ เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันน้ี  พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 27.49 ระบุว่าเป็น                
พรรคประชาธิปัตย ์อนัดบั 2 ร้อยละ 14.94 ระบุว่าเป็น พรรคเพ่ือไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น พรรคพลงัประชารัฐ และยงัไม่ตดัสินใจ 
ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั อนัดบั 4 ร้อยละ 11.84 ระบุว่าเป็น พรรคกา้วไกล อนัดับ 5 ร้อยละ 7.45 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 6 ร้อยละ 3.60    
ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 7 ร้อยละ 3.10 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า           
แล ะพ รรค ไท ยส ร้างไท ย  ใน สั ด ส่ วน ท่ี เท่ ากัน  อัน ดับ  9 ร้อยละ 1.05 ระบุ ว่ าเป็ น  พ รรค ก ล้า  อันดับ 10 ร้อยละ 1.00 ระบุ ว่ าเป็ น  
พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 2.35 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพฒันา พรรคไทยภักดี พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยศรีวิไลย ์ 
พรรครวมพลงั  (พรรครวมพลงัประชาชาติไทย) พรรคเศรษฐกิจใหม่ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงพรรคการเมืองท่ีคนใตมี้แนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ในวนัน้ี พบว่า อนัดบั 1 ร้อยละ 27.64     
ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย ์อนัดบั 2 ร้อยละ 15.54 ระบุว่าเป็น พรรคเพ่ือไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 12.54 ระบุว่าเป็น ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 
12.49 ระบุว่าเป็น พรรคกา้วไกล อนัดบั 5 ร้อยละ 11.89 ระบุว่าเป็น พรรคพลงัประชารัฐ อนัดบั 6 ร้อยละ 6.95 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 7 
ร้อยละ 3.15 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ  อันดับ 9 ร้อยละ 1.40 ระบุว่าเป็น 
พรรคชาติพฒันากลา้ และพรรคไทยสร้างไทย ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั อนัดบั 10 ร้อยละ 1.05 ระบุว่าเป็น พรรคกลา้ และพรรคสร้างอนาคตไทย  
ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน  และร้อยละ 2.15 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยศรีวิไลย ์ 
พรรครวมพลงั (พรรครวมพลงัประชาชาติไทย) พรรคเพ่ือชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

สําหรับข้อมูลเปรียบเทียบผลการสํารวจโปรดดูจากตาราง 

 

วันอาทิตย์ท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ. 2565 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6   

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 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่งทั้งหมดมีภูมิลาํเนาตามทะเบียนบา้นอยูภ่าคใต ้ตวัอยา่ง ร้อยละ 48.38 เป็นเพศชาย 
และร้อยละ 51.62 เป็นเพศหญิง  ตัวอย่าง ร้อยละ 15.09 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 19.59 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.54 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 24.84  
อาย ุ46-59 ปี และร้อยละ 20.94 อาย ุ60 ปีข้ึนไป  

ตวัอยา่ง ร้อยละ 78.26 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 21.34 นบัถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.40 นบัถือศาสนาคริสต ์และอ่ืน ๆ ตวัอยา่ง 
ร้อยละ 35.03 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.42 สมรส และร้อยละ 2.55 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่าง ร้อยละ 20.39 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 35.33 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.30  
จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 31.53 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.45 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า  

ตวัอยา่ง ร้อยละ 11.65 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.74 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 21.84
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.89 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.24 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ 
ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 20.09 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน และร้อยละ 6.55 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา  

ตัวอย่าง ร้อยละ 22.04 ไม่ มีรายได้ ร้อยละ 19.29 รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 30.53 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.69 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.15 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.40  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 6.90 ไม่ระบุรายได ้
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1. วนันีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี (จําแนกตามกลุ่มจังหวดัภาคใต้) 

อนัดับ บุคคลท่ีคนใต้จะสนับสนุน 

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี ้ 

กลุ่มจังหวดัภาคใต้ 
รวม 

ฝ่ังอนัดามัน2
 ฝ่ังอ่าวไทย3

 ชายแดน4
 

1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเด็ดขาด 

กลา้ตดัสินใจ ทาํให้บา้นเมืองเกิดความสงบ และตอ้งการให้บริหาร

ประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

21.43 26.74 19.30 23.94 

2 น .ส .แพ ท องธาร  (อุ๊ งอิ๊ ง ค์ ) ชิ น วัต ร (พ รรคเพ่ื อไท ย) เพ ราะ  

เป็ น ค น รุ่ น ใ ห ม่  ช่ื น ช อ บ พ ร ร ค เพ่ื อ ไ ท ย  น โ ย บ า ย พ ร ร ค 

เพ่ื อไท ยส ามารถแก้ไขปั ญ ห าราคาสิ น ค้าท างการเกษ ตรได ้ 

ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ ช่ืนชอบผลงานของตระกลูชินวตัร 

15.92 12.56 11.88 13.24 

3 ยงัหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได้ 17.34 14.09 3.71 12.79 

4 นายพิธา ลิม้เจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ ตอ้งการเปิดโอกาส

ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ช่ืนชอบ

นโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคกา้วไกล 

13.47 8.94 14.85 11.24 

5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคน

ตรงไปตรงมา มีความมุ่งมั่นตั้ งใจในการทํางาน มีความซ่ือสัตย์

สุจริต และช่ืนชอบวิธีการทาํงาน 

5.92 5.51 8.17 6.14 

6 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ช่ืนชอบ

ผลงานท่ีผา่นมา และช่ืนชอบพรรคประชาธิปัตย ์ 

4.49 6.68 5.69 5.95 

7 นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพฒันากล้า) เพราะ มีความรู้ มีความ

เช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจ และเป็นคนสุขมุรอบคอบ 

2.45 6.32 5.94 5.30 

8 คุณ ห ญิ งสุดารัตน์  เกยุราพัน ธ์ุ  (พ รรคไทยสร้างไทย) เพราะ  

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทาํงาน มีประสบการณ์ด้านการบริหาร  

ช่ืนชอบนโยบายของพรรค ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ต้องการเปิด

โอกาสใหผู้ห้ญิงเขา้มาบริหารประเทศ 

7.14 4.52 4.21 5.10 

9 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ช่ืนชอบนโยบาย

ของพรรคภูมิใจไทย  เป็นคนพูดจริงทําจริง และลงพ้ืนท่ีดูแล

ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

4.49 3.97 3.47 4.00 

10 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะ เป็นคน 

ในพ้ืนท่ี  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือประชาชน 

อยา่งต่อเน่ือง 

0.41 0.18 13.37 2.90 

11 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ มีความรู้  

มีความเช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร 

1.63 2.98 1.73 2.40 

12 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ ช่ืนชอบพรรคเพ่ือไทย 

เป็นคนสุขมุรอบคอบ และช่ืนชอบผลงานท่ีผา่นมา 

1.63 1.27 1.98 1.50 

13 ดร.ชัชชาติ  สิทธิพัน ธ์ุ  เพราะ  เป็นคนมีความ รู้ความสามารถ  

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทาํงาน ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ช่ืนชอบ

แนวคิดและวิธีการทาํงาน 

0.41 1.27 1.49 1.10 

 อ่ืน ๆ1  3.27 4.97 4.21 4.40 

 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: 1. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ น.ส.กญัจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพฒันา) นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท ์(พรรคไทยศรีวิไลย)์ นพ.วรงค ์เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภกัดี) 

นายม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ              
(พรรคพลงัประชารัฐ) นายพีระพนัธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายเศรษฐา ทวีสิน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

 2. กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั ประกอบดว้ย กระบ่ี ตรัง พงังา ภูเก็ต ระนอง สตูล    
 3. กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย ประกอบดว้ย ชุมพร นครศรีธรรมราช พทัลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา  
 4. กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน ประกอบดว้ย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
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2. วนันีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (ส.ส. ในเขตเลือกต้ังของท่าน) จากพรรคการเมืองใด (จําแนกตามกลุ่มจังหวดัภาคใต้) 

อนัดบั พรรคการเมืองท่ีคนใต้มีแนวโน้ม 

จะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 

กลุ่มจังหวดัภาคใต้ 
รวม 

ฝ่ังอนัดามัน ฝ่ังอ่าวไทย ชายแดน 

1 พรรคประชาธิปัตย ์ 23.47 30.98 22.77 27.49 

2 พรรคเพ่ือไทย 16.53 14.09 15.34 14.94 

3 พรรคพลงัประชารัฐ 9.59 12.83 13.12 12.09 

 ยงัไม่ตดัสินใจ 18.16 12.65 3.22 12.09 

4 พรรคกา้วไกล 13.27 10.12 14.85 11.84 

5 พรรคภูมิใจไทย 9.39 7.50 4.95 7.45 

6 พรรคประชาชาติ 0.20 0.18 17.08 3.60 

7 พรรคเสรีรวมไทย 2.65 3.25 3.22 3.10 

8 พรรคชาติพฒันากลา้ 1.02 2.08 0.50 1.50 

 พรรคไทยสร้างไทย 2.04 1.54 0.74 1.50 

9 พรรคกลา้ 0.82 1.08 1.24 1.05 

10 พรรคสร้างอนาคตไทย 0.82 0.99 1.24 1.00 

 อ่ืน ๆ5  2.04 2.71 1.73 2.35 

 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: 5. อ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยศรีวิไลย ์พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย)           

พรรคเศรษฐกิจใหม่ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

3. วนันีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ จากพรรคการเมืองใด (จําแนกตามกลุ่มจังหวดัภาคใต้) 

อบัดับ พรรคการเมืองท่ีคนใต้มีแนวโน้ม 

จะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ 

กลุ่มจังหวดัภาคใต้ 
รวม 

ฝ่ังอนัดามัน ฝ่ังอ่าวไทย ชายแดน 

1 พรรคประชาธิปัตย ์ 22.86 30.53 25.50 27.64 

2 พรรคเพ่ือไทย 16.53 14.73 16.58 15.54 

3 ยงัไม่ตดัสินใจ 20.00 12.56 3.47 12.54 

4 พรรคกา้วไกล 13.67 11.02 15.10 12.49 

5 พรรคพลงัประชารัฐ 8.57 12.47 14.36 11.89 

6 พรรคภูมิใจไทย 9.18 7.23 3.47 6.95 

7 พรรคเสรีรวมไทย 2.65 3.25 3.47 3.15 

8 พรรคประชาชาติ 0.41 0.00 13.12 2.75 

9 พรรคชาติพฒันากลา้ 0.82 2.08 0.22 1.40 

 พรรคไทยสร้างไทย 2.04 1.26 0.99 1.40 

10 พรรคกลา้ 0.61 1.08 1.49 1.05 

 พรรคสร้างอนาคตไทย 0.82 1.17 0.99 1.05 

 อ่ืน ๆ6  1.84 2.62 1.24 2.15 

 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: 6.  อ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยศรีวิไลย ์พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย)          

พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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ลกัษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

ภาคใต ้ 2,001 100.00 

รวม   2,001  100.00 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแบ่งกลุ่มจังหวดัภาคใต้ 

กลุ่ม จํานวน ร้อยละ 

ภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 490 24.49 

ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย 1,107 55.32 

ภาคใตช้ายแดน 404 20.19 

รวม   2,001  100.00 

  

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 968 48.38 

หญิง 1,033 51.62 

รวม   2,001  100.00 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18-25 ปี 302 15.09 

26-35 ปี 392 19.59 

36-45 ปี 391 19.54 

46-59 ปี 497 24.84 

60 ปีข้ึนไป 419 20.94 

รวม   2,001  100.00 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ 1,566 78.26 

อิสลาม 427 21.34 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 8 0.40 

รวม   2,001  100.00 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 701 35.03 

สมรส 1,249 62.42 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 51 2.55 

รวม   2,001  100.00 
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ลกัษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 408 20.39 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 707 35.33 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 166 8.30 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 631 31.53 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 89 4.45 

รวม   2,001  100.00 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 233 11.65 

พนกังานเอกชน 255 12.74 

เจา้ของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 437 21.84 

เกษตรกร/ประมง 298 14.89 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 245 12.24 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 402 20.09 

นกัเรียน/นกัศึกษา 131 6.55 

รวม   2,001  100.00 

 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไมมี่รายได ้ 441 22.04 

ไม่เกิน 10,000 บาท 386 19.29 

10,001-20,000 บาท 611 30.53 

20,001-30,000 บาท 234 11.69 

30,001-40,000 บาท 103 5.15 

40,001 บาทข้ึนไป  88 4.40 

ไม่ระบุ 138 6.90 

รวม   2,001  100.00 

 

  

 


