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“คนสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เลือกพรรคไหน” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “คนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เลือกพรรคไหน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 10-20 กุมภำพนัธ์ 2566 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจงัหวดัปัตตำนี 
ยะลำ และนรำธิวำส กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,100 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัคนสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้
เลือกพรรคไหน กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” 
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีคนสำมจังหวดัชำยแดนภำคใต้จะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในวันน้ี พบว่ำ อันดับ 1              
ร้อยละ 19.82 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต ท ำให้บำ้นเมืองเกิดควำมสงบ 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ จะไดบ้ริหำรประเทศอยำ่งต่อเน่ือง และช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 17.55 ระบุว่ำเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ 
มะทา (พรรคประชาชาติ) เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เป็นคนในพ้ืนท่ี 3 จังหวดัชำยแดนภำคใต้ และช่วยเหลือประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง 
อนัดบั 3 ร้อยละ 16.73 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ ตอ้งกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงเขำ้มำบริหำรประเทศ 
ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย นโยบำยของพรรคท่ีผ่ำนมำสำมำรถท ำไดจ้ริง และช่ืนชอบผลงำนในอดีตของตระกูลชินวตัร อนัดบั 4 ร้อยละ 10.45  
ระบุว่ำ ยังหาคนที่ เหมาะสมไม่ได้  อันดับ 5 ร้อยละ 9.82 ระบุว่ำเป็น  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ เป็นคนรุ่นใหม่ 
ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ กล้ำคิด กล้ำท ำ ช่ืนชอบแนวคิดและวิธีกำรท ำงำน และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคกำ้วไกล  อนัดับ 6 ร้อยละ 5.91  
ระบุว่ำเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ สนับสนุนพรรคประชำธิปัตย ์ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ และช่ืนชอบ  
วิธีกำรท ำงำน อนัดบั 7 ร้อยละ 4.18 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจริงท ำจริง  
มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต ช่ืนชอบรูปแบบกำรท ำงำน และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.64 ระบุ ว่ำเป็น  
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) เพรำะ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ ช่ืนชอบนโยบำยของพรรคไทยสร้ำงไทย  
และต้องกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงเขำ้มำบริหำรประเทศ อนัดับ 9 ร้อยละ 2.91 ระบุว่ำเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ  
ช่ืนชอบนโยบำยของพรรคภูมิใจไทย และช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ อนัดบั 10 ร้อยละ 2.27 ระบุว่ำเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนา
กล้า) เพรำะ  เป็นคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ เช่ียวชำญด้ำนเศรษฐกิจ  และช่ืนชอบนโยบำย 
ของพรรคชำติพฒันำกลำ้ อนัดบั 11 ร้อยละ 2.00 ระบุว่ำเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) เพรำะ เป็นคนน่ำเช่ือถือ  
ท ำให้บำ้นเมืองเกิดควำมสงบ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ สนับสนุนพรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 12 ร้อยละ 1.36 ระบุว่ำเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
(พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ ช่ืนชอบนโยบำยของพรรคเพื่อไทย ช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ และเป็นคนพูดจริงท ำจริง และร้อยละ 3.36 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพัฒนำ) นำยม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคพลังประชำรัฐ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี)  
ดร.สมคิด จำตุศรีพิทกัษ ์(พรรคสร้ำงอนำคตไทย) นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท ์(พรรคไทยศรีวิไลย)์ นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ 
ดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ นำยเทวญั ลิปตพลัลภ (พรรคชำติพฒันำกลำ้) นำยเศรษฐำ ทวีสิน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำบุคคลท่ีคนสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใตจ้ะสนบัสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรี 5 อนัดบัแรก จ ำแนกเป็นรำยจงัหวดั พบว่ำ 
 1. จงัหวดัปัตตำนี อนัดบั 1 ร้อยละ 21.45 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ (พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) อนัดบั 2 ร้อยละ 18.20 

ระบุว่ำเป็น นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ) อนัดบั 3 ร้อยละ 15.71 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพ่ือไทย) 
อนัดบั 4 ร้อยละ 8.73 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกำ้วไกล) และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.23 ระบุว่ำ ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้

2. จังหวดัยะลำ อนัดับ 1 ร้อยละ 19.38 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ (พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) อนัดับ 2 ร้อยละ 18.69  
ระบุว่ำเป็น นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ) อนัดบั 3 ร้อยละ 16.26 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) 
อนัดบั 4 ร้อยละ 12.46 ระบุว่ำ ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้และอนัดบั 5 ร้อยละ 11.42 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกำ้วไกล) 

วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 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 7 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเหน็ “นด้ิาโพล” 
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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3. จงัหวดันรำธิวำส อนัดบั 1 ร้อยละ 18.54 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ (พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) อนัดบั 2 ร้อยละ 18.05  
ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) อนัดบั 3 ร้อยละ 16.10 ระบุว่ำเป็น นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ) 
อนัดบั 4 ร้อยละ 12.20 ระบุว่ำ ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้และอนัดบั 5 ร้อยละ 9.76 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกำ้วไกล) 

ส ำหรับพรรคกำรเมืองท่ีคนสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใตมี้แนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวนัน้ี พบว่ำ อนัดบั 1 ร้อยละ 22.64 
ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ อนัดบั 2 ร้อยละ 19.64 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 15.27 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 4 
ร้อยละ 12.91 ระบุ ว่ำเป็น  พรรครวมไทยสร้ำงชำติ  อันดับ 5 ร้อยละ 10.73 ระบุ ว่ำเป็น  พรรคก้ำวไกล อันดับ 6 ร้อยละ 4.91 ระบุ ว่ำเป็น  
พรรคพลังประชำรัฐ อันดับ 7 ร้อยละ 3.82 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.18 ระบุว่ำ ยงัไม่ตัดสินใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.36  
ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำกลำ้ และพรรคไทยสร้ำงไทย ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 1.64  
ระบุ อ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคเพื่อชำติ พรรคไทยภักดี พรรคเศรษฐกิจใหม่  พรรคกล้ำ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง  
และพรรคสร้ำงอนำคตไทย  

เม่ือพิจำรณำพรรคกำรเมืองท่ีคนสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อนัดับแรก จ ำแนกเป็น 
รำยจงัหวดั พบว่ำ 

 1. จงัหวดัปัตตำนี อนัดบั 1 ร้อยละ 27.68 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ อนัดบั 2 ร้อยละ 17.46 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 3 
ร้อยละ 16.71 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 4 ร้อยละ 14.46 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ และอันดับ 5 ร้อยละ 8.23 ระบุว่ำเป็น  
พรรคกำ้วไกล 

2. จงัหวดัยะลำ อนัดบั 1 ร้อยละ 20.07 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 18.69 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ อนัดบั 3 ร้อยละ 17.30 
ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 4 ร้อยละ 13.84 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล และอนัดบั 5 ร้อยละ 11.76 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ 

3. จังหวดันรำธิวำส อนัดับ 1 ร้อยละ 22.20 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดับ 2 ร้อยละ 20.49 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ อนัดับ 3  
ร้อยละ 12.20 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ อนัดบั 4 ร้อยละ 11.71 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์และอนัดบั 5 ร้อยละ 10.98 ระบุว่ำเป็น 
พรรคกำ้วไกล 

ดำ้นพรรคกำรเมืองท่ีคนสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใตมี้แนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ ในวนัน้ี พบว่ำ อนัดบั 1 ร้อยละ 
20.64 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 19.91 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ อนัดบั 3 ร้อยละ 14.73 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์
อนัดบั 4 ร้อยละ 13.55 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ อนัดบั 5 ร้อยละ 10.73 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 6 ร้อยละ 4.91 ระบุว่ำเป็น 
พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดับ 7 ร้อยละ 4.73 ระบุว่ำ ยงัไม่ตัดสินใจ อนัดับ 8 ร้อยละ 4.36 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดับ 9 ร้อยละ 2.36  
ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 10 ร้อยละ 1.55 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยสร้ำงไทย อนัดบั 11 ร้อยละ 1.36 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำกลำ้ 
และร้อยละ 1.17 ระบุอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคไทยภกัดี พรรคเพื่อชำติ พรรคไทยศรีวิไลย ์และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 

เม่ือพิจำรณำพรรคกำรเมืองท่ีคนสำมจังหวดัชำยแดนภำคใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชี 5 อันดับแรก จ ำแนกเป็น 
รำยจงัหวดั พบว่ำ 

1. จังหวดัปัตตำนี อันดับ 1 ร้อยละ 23.19 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ อันดับ 2 ร้อยละ 19.20 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3  
ร้อยละ 16.71 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย์ อนัดับ 4 ร้อยละ 14.71 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ และอนัดบั 5 ร้อยละ 8.98 ระบุว่ำเป็น 
พรรคกำ้วไกล 

2. จงัหวดัยะลำ อนัดบั 1 ร้อยละ 20.76 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 18.69 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ อนัดบั 3 ร้อยละ 16.61 
ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 4 ร้อยละ 13.49 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล และอนัดบั 5 ร้อยละ 13.15 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ 

3. จงัหวดันรำธิวำส อนัดบั 1 ร้อยละ 21.95 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 17.56 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ อนัดบั 3 ร้อยละ 
12.68 ระบุว่ำเป็น พรรครวมไทยสร้ำงชำติ อนัดบั 4 ร้อยละ 11.46 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์และอนัดบั 5 ร้อยละ 10.49 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 36.46 มีภูมิล ำเนำอยู่ในจงัหวดัปัตตำนี ร้อยละ 26.27 มีภูมิล ำเนำอยู่ใน
จงัหวดัยะลำ และร้อยละ 37.27 มีภูมิล ำเนำอยู่ในจงัหวดันรำธิวำส ตวัอย่ำง ร้อยละ 48.73 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.27 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง     
ร้อยละ 15.64 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 23.54 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 19.73 อำย ุ36-45 ปี ร้อยละ 22.54 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 18.55 อำย ุ60 ปีขึ้นไป  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 37.82 นบัถือศำสนำพุทธ และร้อยละ 62.18 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอย่ำง ร้อยละ 29.64 สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.63 
สมรส และร้อยละ 1.73 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ ตัวอย่ำง ร้อยละ 16.82 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 36.73 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.45 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 32.82 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.18 
จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 19.91 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.27 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 18.37 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 11.36 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.18 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.82 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 4.09 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 18.45 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 24.18 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 29.55 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บ ำท  ร้ อยละ 9.82 รำยได้ เฉ ล่ี ยต่ อ เดื อน  20,001-30,000 บ ำท  ร้ อยละ  3.82 รำยได้ เฉ ล่ี ยต่ อ เดื อน  30,001-40,000 บ ำท  
และรำยไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บำทขึ้นไป  ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 10.36 ไมร่ะบุรำยได ้

1. วันนีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี  
อันดับ บุคคลที่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี ้
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวม 
 ปัตตาน ี ยะลา นราธิวาส 
1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตย์

สุจ ริต  ท ำให้ บ้ ำน เมืองเกิดควำมสงบ  ขณะท่ีบำงส่วนระบุ ว่ ำ  
จะไดบ้ริหำรประเทศอยำ่งต่อเน่ือง และช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ 

21.45 19.38 18.54 19.82 

2 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เพรำะ มีประสบกำรณ์ใน 
กำรท ำงำน เป็นคนในพ้ืนท่ี 3 จังหวดัชำยแดนภำคใต้ และช่วยเหลือ
ประชำชนอยำ่งต่อเน่ือง 

18.20 18.69 16.10 17.55 

3 น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ ตอ้งกำรเปิดโอกำส
ให้ผูห้ญิงเข้ำมำบริหำรประเทศ ช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย นโยบำยของ
พรรคท่ีผ่ำนมำสำมำรถท ำได้จริง และช่ืนชอบผลงำนในอดีตของ
ตระกูลชินวตัร 

15.71 16.26 18.05 16.73 

4 ยังหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได้ 7.23 12.46 12.20 10.45 
5 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถ กล้ำคิด กล้ำท ำ ช่ืนชอบแนวคิดและวิธีกำรท ำงำน  
และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคกำ้วไกล 

8.73 11.42 9.76 9.82 

6 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ สนับสนุนพรรค
ประชำธิปัตย ์ช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ และช่ืนชอบวิธีกำรท ำงำน 

6.23 7.61 4.39 5.91 

7 พล.ต.อ.เสรีพศุิทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนตรงไปตรงมำ 
พูดจริงท ำจริง มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต ช่ืนชอบรูปแบบกำรท ำงำน  
และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคเสรีรวมไทย  

4.99 3.81 3.66 4.18 

8 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) เพรำะ มีประสบกำรณ์ 
ในกำรบริหำรประเทศ ช่ืนชอบนโยบำยของพรรคไทยสร้ำงไทย  
และตอ้งกำรเปิดโอกำสให้ผูห้ญิงเขำ้มำบริหำรประเทศ 

2.49 3.11 5.12 3.64 

9 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิ ใจไทย) เพรำะ ช่ืนชอบนโยบำยของ 
พรรคภูมิใจไทย และช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ  

4.99 1.38 1.95 2.91 

10 นายกรณ์  จาติกวณิช  (พรรคชาติพัฒนากล้า)  เพรำะ  เป็นคนมีควำม รู้ 
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ เช่ียวชำญ 
ดำ้นเศรษฐกิจ และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคชำติพฒันำกลำ้ 

2.49 1.38 2.68 2.27 

11 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) เพรำะ มีควำมน่ำเช่ือถือ 
ท ำให้บ้ำนเมืองเกิดควำมสงบ ขณะท่ีบำงส่วนระบุ ว่ำ สนับสนุน 
พรรคพลงัประชำรัฐ 

1.75 1.04 2.93 2.00 

12 นพ .ชลน่ าน  ศ รีแ ก้ว  (พรรคเพ่ื อไทย)  เพ รำะ  ช่ืนชอบนโยบำยของ 
พรรคเพื่อไทย ช่ืนชอบผลงำนท่ีผำ่นมำ และเป็นคนพูดจริงท ำจริง 

2.49 1.04 0.49 1.36 

 อื่น ๆ1  3.25 2.42 4.13 3.36 
 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 1. อ่ืน ๆ ได้แก่ น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพัฒนำ) นำยมิ่งขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรคพลังประชำรัฐ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  
(พรรคไทยภัก ดี) ดร.สมคิด  จำตุศ รีพิทักษ์  (พรรคส ร้ำงอนำคตไทย) นำยมงคลกิตต์ิ  สุข สินธำรำนนท์  (พรรคไทยศ รีวิไลย์)  
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย์) ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชำติพัฒนำกล้ำ) นำยเศรษฐำ ทวีสิน 
และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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2. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของท่าน) จากพรรคการเมืองใด 
อันดับ พรรคการเมืองทีค่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มแีนวโน้มจะเลือกให้เป็น 

 ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวนันี ้
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวม 
 ปัตตาน ี ยะลา นราธิวาส 
1 พรรคประชำชำติ 27.68 18.69 20.49 22.64 
2 พรรคเพื่อไทย 16.71 20.07 22.20 19.64 
3 พรรคประชำธิปัตย ์ 17.46 17.30 11.71 15.27 
4 พรรครวมไทยสร้ำงชำติ 14.46 11.76 12.20 12.91 
5 พรรคกำ้วไกล 8.23 13.84 10.98 10.73 
6 พรรคพลงัประชำรัฐ 3.74 3.81 6.83 4.91 
7 พรรคภูมิใจไทย 5.74 2.42 2.93 3.82 
8 ยงัไม่ตดัสินใจ 0.75 6.57 3.17 3.18 
9 พรรคเสรีรวมไทย 2.99 1.73 2.20 2.36 
10 พรรคชำติพฒันำกลำ้ 0.50 1.04 2.68 1.45 

 พรรคไทยสร้ำงไทย 0.75 1.04 2.44 1.45 
 อื่น ๆ2  0.99 1.73 2.17 1.64 

 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: 2. อ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคเพ่ือชำติ พรรคไทยภักดี พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคกล้ำ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง               

และพรรคสร้ำงอนำคตไทย 
 
3. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ จากพรรคการเมืองใด  
อันดับ พรรคการเมืองทีค่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มแีนวโน้มจะเลือกให้เป็น 

ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ ในวนันี ้
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 

 ปัตตาน ี ยะลา นราธิวาส  
1 พรรคเพื่อไทย 19.20 20.76 21.95 20.64 
2 พรรคประชำชำติ 23.19 18.69 17.56 19.91 
3 พรรคประชำธิปัตย ์ 16.71 16.61 11.46 14.73 
4 พรรครวมไทยสร้ำงชำติ 14.71 13.15 12.68 13.55 
5 พรรคกำ้วไกล 8.98 13.49 10.49 10.73 
6 พรรคพลงัประชำรัฐ 3.24 4.15 7.07 4.91 
7 ยงัไม่ตดัสินใจ 1.75 6.23 6.59 4.73 
8 พรรคภูมิใจไทย 6.73 2.42 3.41 4.36 
9 พรรคเสรีรวมไทย 3.49 1.38 1.95 2.36 
10 พรรคไทยสร้ำงไทย 1.00 1.04 2.44 1.55 
11 พรรคชำติพฒันำกลำ้ 0.25 1.04 2.68 1.36 

 อื่น ๆ3  0.75 1.04 1.72 1.17 
 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 3.  อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคไทยภกัดี พรรคเพ่ือชำติ พรรคไทยศรีวิไลย ์และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจังหวัด       
จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

ปัตตำนี 401 36.46 
ยะลำ 289 26.27 
นรำธิวำส 410 37.27 

รวม 1,100 100.00 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 536 48.73 
หญิง 564 51.27 

รวม 1,100 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 172 15.64 
26-35 ปี 259 23.54 
36-45 ปี 217 19.73 
46-59 ปี 248 22.54 
60 ปีขึ้นไป 204 18.55 

รวม 1,100 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 416 37.82 
อิสลำม 684 62.18 

รวม 1,100 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 326 29.64 
สมรส 755 68.63 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 19 1.73 

รวม 1,100 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 185 16.82 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 404 36.73 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 9.45 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 361 32.82 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 46 4.18 

รวม 1,100 100.00 
 

ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 219 19.91 
พนกังำนเอกชน 124 11.27 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 202 18.37 
เกษตรกร/ประมง 125 11.36 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 17.18 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน 196 17.82 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 45 4.09 

รวม 1,100 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 203 18.45 
ไม่เกิน 10,000 บำท 266 24.18 
10,001-20,000 บำท 325 29.55 
20,001-30,000 บำท 108 9.82 
30,001-40,000 บำท 42 3.82 
40,001 บำทขึ้นไป  42 3.82 
ไม่ระบ ุ 114 10.36 

รวม 1,100 100.00 
 
  

 
 


