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“อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. คร้ังท่ี 6” 
 

หมายเหตุ:  ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” จะท ำกำรเผยแพร่ผลส ำรวจ เร่ือง  “อยำกได้ใครเป็นผู้ว่ำฯ กทม.” ทุกสัปดำห์แรกของเดือน 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “อยากได้ใคร       
เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งท่ี 6” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่  27 – 30 กันยำยน 2564 จำกประชำชนที่มีอำยุ  18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งใน
กรุงเทพมหำนคร กระจำยทุกระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ รวมทัง้ส้ิน จ ำนวน 1,318 หน่วยตัวอยำ่ง เกี่ยวกบัประชำชนอยำกได้ใครเป็นผู้ว่ำฯ 
กทม. คร้ังที่ 6 กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชรีำยชือ่ฐำนข้อมูลตวัอยำ่งหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล”       
สุ่มตัวอย่ำงด้วยวธีิแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเชือ่มั่นที่   ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงบุคคลที่ประชำชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ำฯ กทม. พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 29.74 ระบุว่ำเป็น ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ 
อันดับ 2 ร้อยละ 27.92 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 ระบุว่ำเป็น 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 ระบุว่ำเป็น น.ส.รสนำ โตสิตระกูล อันดับ 6 ร้อยละ 3.26 ระบุว่ำเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  
อันดับ 7 ร้อยละ 2.73 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำ หรือ พรรคก้ำวไกล อันดับ 8 ร้อยละ 2.20 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย 
อันดับ 9 ร้อยละ 1.97 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครจำกพรรคประชำธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่ำเป็น นำยสกลธี ภัททิยกลุ อันดับ 11 ร้อยละ 1.14 
ระบุว่ำ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ำกัน และร้อยละ 1.52 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ  ได้แก่ 
ผู้สมัครจำกพรรคกล้ำ ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ ผู้สมัครจำกพรรคไทยสร้ำงไทย ผู้สมัครจำกพรรคไทยภักดี และเฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจอยำกได้ใครเป็นผู้ว่ำฯ กทม. คร้ังที่ 5 เดือนกันยำยน 2564 พบว่ำ ผู้ที่ระบุว่ำ พล.ต.อ.จักรทิพย์   
ชัยจินดำ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำ หรือ พรรคก้ำวไกล ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจำกพรรคประชำธิปัตย์   
และไปลงคะแนน ไม่เลอืกใคร (Vote NO)มีสัดส่วนลดลง ในขณะทีผู้่ที่ระบุวำ่ ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ ยงัไม่ตดัสินใจ ดร.สุชัชวี ร์ สุวรรณสวัสดิ์  
และนำยสกลธี ภัททิยกลุ มีสัดส่วนเพ่ิมขึน้ 

ส ำหรับบุคคลทีป่ระชำชนจะเลอืกให้เป็นผู้ว่ำฯ กทม. จ ำแนกตำมกลุม่เขตกำรปกครองของกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 
1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง อันดับ 1 ร้อยละ 35.56 ระบุว่ำเป็น ดร.ชชัชำต ิสิทธิพันธ์ุ อันดับ 2 ร้อยละ 27.41 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 

ร้อยละ 11.11 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย ์ชัยจินดำ 
2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต ้อันดับ 1 ร้อยละ 32.40 ระบุว่ำเป็น ดร.ชชัชำต ิสิทธิพันธ์ุ อันดับ 2 ร้อยละ 26.82 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 

ร้อยละ 11.17 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.จกัรทพิย์ ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 8.94 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนอื อันดับ 1 ร้อยละ 31.17 ระบุว่ำเป็น ดร.ชชัชำต ิสิทธิพันธ์ุ อันดับ 2 ร้อยละ 28.74 ระบุว่ำ ยังไมต่ัดสินใจ อันดับ  3 

ร้อยละ 13.77 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.จกัรทพิย์ ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 6.48 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 29.03 ระบุว่ำเป็น ดร.ชชัชำต ิสิทธิพันธ์ุ อันดับ 2 ร้อยละ 24.93 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 3 ร้อยละ 15.83 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.จกัรทิพย์ ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 11.44 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.07 ระบุว่ำเป็น ดร.ชัชชำต ิสิทธิพันธ์ุ อันดับ 2 ร้อยละ 27.68 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 

ร้อยละ 13.56 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.จกัรทพิย์ ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 9.61 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
6. กลุ่มเขตกรุงธนใต ้อันดับ 1 ร้อยละ 32.64 ระบุว่ำเป็น ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.01 ระบุว่ำ ดร.ชัชชำติ  สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3   

ร้อยละ 14.23 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.จกัรทพิย์ ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 8.37 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
ด้ำนบุคคลที่ประชำชนจะเลอืกให้เป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 32.70 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2        

ร้อยละ 22.46 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทมี ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทมี พล.ต.อ.จักรทพิย ์ชัยจินดำ  อันดับ 
4 ร้อยละ 6.60 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 5.16 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่ำ ฯ 
อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครจำกพรรคประชำธิปัตย์ อันดับ 7 ร้อยละ 3.72 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย อันดับ 8 ร้อยละ 
3.64 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครจำกคณะกำ้วหน้ำ หรือ พรรคก้ำวไกล อันดับ 9 ร้อยละ 3.03 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนำ โตสิตระกูลอันดับ  10 
ร้อยละ 1.97 ระบุว่ำ ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครจำกพรรคพลงัประชำรัฐ                                            
อันดับ 12 ร้อยละ 1.59 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม นำยสกลธี ภัททิยกุล อันดับ 13 ร้อยละ 1.14 ระบุว่ำ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 
และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ในสัดส่วนที่ เท่ำกัน และร้อยละ 1.37 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ  ได้แก่ ผู้สมัครจำกพรรคกล้ำ ผู้สมัครจำกพรรค           
ไทยสร้ำงไทย ผู้สมัครจำกพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจำกพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 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
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และเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจอยำกได้ใครเป็นผู้ว่ำฯ กทม. ค ร้ังที่ 5 เดือนกันยำยน 2564 พบว่ำ ผู้ที่ระบุว่ำ ผู้สมัครในทีม 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่ำ ฯ ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย         
และผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำ หรือ พรรคก้ำวไกล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่ำ ยังไม่ตัด สินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชำติ  สิทธิพันธ์ุ  
ผู้สมัครจำกพรรคประชำธิปัตย์ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนำ โตสิตระกูล ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ 
และผู้สมัครในทีม นำยสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

ส ำหรับบุคคลทีป่ระชำชนจะเลอืกใหเ้ป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) จ ำแนกตำมกลุม่เขตกำรปกครองของกรุงเทพมหำนคร  
พบว่ำ 

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง อันดับ 1 ร้อยละ 31.85 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 24.45 ระบุวำ่เป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชำติ   
สิทธิพันธ์ุ อันดับ  3 ร้อยละ 8.89 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 6.67 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่
เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่ำ ฯ 

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต ้อันดับ 1 ร้อยละ 34.64 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.46 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชำติ      
สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 7.82 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 6.15 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนอื อันดับ 1 ร้อยละ 32.39 ระบุว่ำ ยังไม่ตดัสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 25.51 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม  ดร.ชัชชำติ   
สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 10.12 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย ์ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 5.67 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่
เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่ำ ฯ 

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 31.96 ระบุว่ำ ยังไม่ตดัสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 20.82 ระบุวำ่เป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชำติ   
สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 9.38 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.92 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 27.12 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ  2 ร้อยละ 22.60 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชำติ   
สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 11.87 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย ์ชัยจินดำ และอันดับ 4 ร้อยละ 6.22 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครจำกพรรค
ประชำธิปัตย์ 

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่ำ ยังไม่ตัดสินใจ  อันดับ 2 ร้อยละ 19.66 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชำติ        
สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 11.30 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ และอันดับ  4 ร้อยละ 7.11 ระบุว่ำเป็น ผู้สมัครในทีม 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง     

เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตัวอย่ำงร้อยละ 100.00 มีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยูก่รุงเทพฯ ตัวอย่ำงร้อยละ 48.71 
เป็นเพศชำย ร้อยละ 51.14 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.15 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 6.37 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.27 มีอำยุ  26 – 35 ปี  
ร้อยละ 17.60 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.73 มีอำยุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 31.03 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่ำงร้อยละ 93.25 นับถือศำสนำพุทธ      
ร้อยละ 4.71 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.21 นับถือศำสนำคริสต์ และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุศำสนำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.07 สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.21 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.26 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำงร้อยละ 14.04 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 25.11 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 7.36                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 40.44 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 11.99 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.06 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.89 ประกอบอำชพีขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกจิ ร้อยละ 23.82 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 27.09
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.53 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.05 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 
ร้อยละ 29.29 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 3.19 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 1.14 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 25.87 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 6.98 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 20.11 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน           
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 14.87 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.51 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 13.05 มีรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 11.61 ไม่ระบุรำยได้ 
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1. หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะเลือกใคร 

อันดับ บุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 
ร้อยละ 

ครั้งท่ี 6  
(3 ต.ค. 64) 

ครั้งท่ี 5  
(5 ก.ย. 64) 

ครั้งท่ี 4  
(4 ก.ค. 64) 

1 ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ 29.74 27.71 26.16 
2 ยังไม่ตัดสินใจ 27.92 24.60 27.98 
3 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ 13.66 15.49 14.60 
4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวญัเมือง 9.33 9.57 9.58 
5 น.ส.รสนำ โตสิตระกูล 4.10 4.10 3.04 
6 ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  3.26 1.67 1.37 
7 ผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำ หรือ พรรคก้ำวไกล 2.73 5.24 3.58 
8 ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย 2.20 3.27 4.87 
9 ผู้สมัครจำกพรรคประชำธิปัตย์ 1.97 2.20 1.60 
10 นำยสกลธี ภัททิยกุล 1.29 0.76 1.29 
11 ไปลงคะแนน ไม่เลอืกใคร (Vote NO) 1.14 1.37 1.29 

จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ 1.14 1.14 1.45 
 อ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจำกพรรคกล้ำ ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ  

ผู้สมัครจำกพรรคไทยสร้ำงไทย ผู้สมัครจำกพรรคไทยภักด ี 
และเฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

1.52 2.88 3.19 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

2. หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะเลือกใคร (จ าแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร) 

บุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้เป็น 
ผู้ว่าฯ กทม.  

กลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
รวม กรุงเทพ

กลาง2 
กรุงเทพ
ใต้3 

กรุงเทพ
เหนือ4 

กรุงเทพ
ตะวันออก5 

กรุงธน
เหนือ6 

กรุงธน
ใต้7 

ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ 35.56 32.40 31.17 29.03 31.07 23.01 29.74 
ยังไม่ตัดสินใจ 27.41 26.82 28.74 24.93 27.68 32.64 27.92 
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ 10.37 11.17 13.77 15.83 13.56 14.23 13.66 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 11.11 8.94 6.48 11.44 9.61 8.37 9.33 
น.ส.รสนำ โตสิตระกูล 5.19 4.47 4.45 3.81 2.83 4.18 4.10 
ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  2.96 2.23 5.26 2.35 5.09 2.09 3.26 
ผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำ หรือ พรรคก้ำวไกล 1.48 4.47 1.62 3.22 1.13 3.76 2.73 
ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย 0.74 0.00 2.43 3.22 2.26 2.93 2.20 
ผู้สมัครจำกพรรคประชำธิปัตย์ 0.74 2.23 1.22 1.76 2.26 3.35 1.97 
นำยสกลธี ภัททิยกุล 0.00 1.12 2.02 1.47 2.26 0.42 1.29 
ไปลงคะแนน ไม่เลอืกใคร (Vote NO) 2.22 2.79 0.81 0.88 0.56 0.42 1.14 
จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ 1.48 1.12 1.22 0.59 0.56 2.09 1.14 
อ่ืน ๆ1 0.74 2.24 0.81 1.47 1.13 2.51 1.52 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 1. อ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจำกพรรคกล้ำ ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ ผู้สมัครจำกพรรคไทยสร้ำงไทย ผู้สมัครจำกพรรคไทยภักดี และเฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 2. กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง ประกอบด้วย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย เขตพญำไท เขตรำชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลำง 

และเขตห้วยขวำง    
 3. กลุ่ม เขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตบำงคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบำงรัก เขตสำทร เขตยำนนำวำ  เขตวัฒนำ  เขตบำงนำ เขตพระโขนง 

และเขตสวนหลวง  
 4. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตลำดพร้ำว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบำงซ่ือ เขตสำยไหม เขตบำงเขน และเขตดอนเมือง  
 5. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบึงกุ่ม  เขตบำงกะปิ เขตคันนำยำว เขตสะพำนสูง เขตหนองจอก เขตลำดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสำมวำ 

และเขตประเวศ   
 6. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบำงกอกใหญ่ เขตคลองสำน เขตบำงกอกน้อย เขตบำงพลัด เขตทวีวัฒนำ และเขตตล่ิงชัน   
 7. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภำษีเจริญ เขตบำงแค เขตหนองแขม เขตรำษฎร์ บูรณะ เขตทุ่งครุเขตบำงขุนเทียน และ เขตบำงบอน   
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3. หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ท่านจะเลือกใคร 

อันดับ บุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 
ร้อยละ 

ครั้งท่ี 6  
(3 ต.ค. 64) 

ครั้งท่ี 5  
(5 ก.ย. 64) 

1 ยังไม่ตัดสินใจ 32.70 27.56 
2 ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ 22.46 21.19 
3 ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ 9.48 10.02 
4 ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 6.60 7.82 
5 ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่ำ ฯ 5.16 6.53 
6 ผู้สมัครจำกพรรคประชำธิปัตย์ 4.10 3.80 
7 ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย 3.72 4.40 
8 ผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำ หรือ พรรคก้ำวไกล 3.64 7.29 
9 ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนำ โตสิตระกูล 3.03 2.66 
10 ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  1.97 1.52 
11 ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ 1.90 1.67 
12 ผู้สมัครในทีม นำยสกลธี ภัททิยกุล 1.59 0.99 
13 ไปลงคะแนน ไม่เลอืกใคร (Vote NO) 1.14 1.14 

จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ 1.14 1.14 
 อ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจำกพรรคกล้ำ ผู้สมัครจำกพรรคไทยสร้ำงไทย ผู้สมัครจำกพรรค 

ไทยภักดี ผู้สมัครจำกพรรคไทยศรีวิไลย ์และเฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไมส่นใจ   
1.37 2.27 

 รวม 100.00 100.00 
 

4. หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ท่านจะเลือกใคร (จ าแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร) 

บุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้เป็น 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

กลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
รวม กรุงเทพ

กลาง2 
กรุงเทพ
ใต้3 

กรุงเทพ
เหนือ4 

กรุงเทพ
ตะวันออก5 

กรุงธน
เหนือ6 

กรุงธน
ใต้7 

ยังไม่ตัดสินใจ 31.85 34.64 32.39 31.96 27.12 37.24 32.70 
ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ 24.45 23.46 25.51 20.82 22.60 19.66 22.46 
ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ 4.45 7.82 10.12 9.38 11.87 11.30 9.48 
ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 8.89 6.15 4.05 7.92 5.65 7.11 6.60 
ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่ำ ฯ 6.67 5.03 5.67 4.11 4.52 5.86 5.16 
ผู้สมัครจำกพรรคประชำธิปัตย์ 5.19 3.91 3.24 2.64 6.22 5.02 4.10 
ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย 1.48 2.23 2.84 5.28 5.65 3.35 3.72 
ผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำ หรือ พรรคก้ำวไกล 2.96 3.35 2.02 4.99 5.08 2.93 3.64 
ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนำ โตสิตระกูล 3.70 2.79 4.05 2.64 3.39 2.09 3.03 
ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  1.48 2.23 4.05 1.17 2.26 0.84 1.97 
ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ 0.74 1.68 1.21 3.81 1.13 1.25 1.90 
ผู้สมัครในทีม นำยสกลธี ภัททิยกุล 1.48 1.12 2.43 1.76 2.26 0.42 1.59 
ไปลงคะแนน ไม่เลอืกใคร (Vote NO) 2.22 2.79 0.81 0.88 0.56 0.42 1.14 
จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ 1.48 1.12 1.21 0.59 0.56 2.09 1.14 
อ่ืน ๆ8 2.96 1.68 0.40 2.05 1.13 0.42 1.37 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 8. อ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจำกพรรคกล้ำ ผู้สมัครจำกพรรคไทยสร้ำงไทย ผู้สมัครจำกพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจำกพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 1,318 100.00 
รวม 1,318 100.00 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการแบ่งพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

การแบ่งพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพกลำง 135 10.24 
กรุงเทพใต้ 179 13.58 
กรุงเทพเหนือ 247 18.74 
กรุงเทพตะวันออก 341 25.87 
กรุงธนเหนือ 177 13.43 
กรุงธนใต้ 239 18.14 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 48.71 
หญิง 674 51.14 
เพศทำงเลือก 2 0.15 

รวม 1,318 100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 84 6.37 
26 – 35 ปี 188 14.27 
36 – 45 ปี 232 17.60 
46 – 59 ปี 405 30.73 
60 ปี ขึ้นไป 409 31.03 

รวม 1,318 100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,229 93.25 
อิสลำม 62 4.71 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  16 1.21 
ไม่ระบุ 11 0.83 

รวม 1,318 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 370 28.07 
สมรส 899 68.21 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 43 3.26 
ไม่ระบุ 6 0.46 

รวม 1,318 100.00 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 185 14.04 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 331 25.11 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 97 7.36 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 533 40.44 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 158 11.99 
ไม่ระบุ 14 1.06 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 104 7.89 
พนักงำนเอกชน 314 23.82 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 357 27.09 
เกษตรกร/ประมง 7 0.53 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 93 7.05 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 386 29.29 
นักเรียน/นักศึกษำ 42 3.19 
ไม่ระบุ 15 1.14 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 341 25.87 
ไม่เกิน 10,000 บำท 92 6.98 
10,001 – 20,000 บำท 265 20.11 
20,001 – 30,000 บำท 196 14.87 
30,001 – 40,000 บำท 99 7.51 
40,001 บำท ขึ้นไป 172 13.05 
ไม่ระบุ 153 11.61 

รวม 1,318 100.00 
 


