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“ท ำไมพรรคเพ่ือไทยชนะพรรคพลงัประชำรัฐอย่ำงขำดลอย ในกำรเลือกตั้งซ่อม เขต 9 กทม.  
(หลกัส่ี-จตุจักร)” 

เรียน  บรรณำธกิำรบริหำร/บรรณำธิกำรข่ำว/หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ท ำไมพรรคเพ่ือไทย
ชนะพรรคพลังประชำรัฐอย่ำงขำดลอย ในกำรเลือกตั้งซ่อม เขต 9 กทม. (หลักส่ี-จตุจักร)” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 31 มกรำคม-2 กุมภำพนัธ์ 2565 
จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหำนคร กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,324 
หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัท ำไมพรรคเพื่อไทยจึงชนะพรรคพลงัประชำรัฐอย่ำงขำดลอยในกำรเลือกตั้งซ่อม เขต 9 กทม. (หลกัส่ี-จตุจกัร) เม่ือวนัท่ี 30 
มกรำคม 2565 ท่ีผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample)  
ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงสำเหตุท่ีพรรคเพื่อไทยชนะพรรคพลงัประชำรัฐอย่ำงขำดลอย ในกำรเลือกตั้งซ่อม เขต 9 กทม. 
(หลกัส่ี-จตุจกัร) เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2565 ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 30.21 ระบุว่ำ ฐำนคะแนนเดิมในพ้ืนท่ีของพรรคเพ่ือไทยดีกว่ำ
พรรคพลงัประชำรัฐ รองลงมำ ร้อยละ 30.14 ระบุว่ำ เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของรัฐบำล ร้อยละ 25.45 ระบุว่ำ 
ผูส้มัครของพรรคเพื่อไทยได้รับควำมนิยมในพ้ืนท่ีมำกกว่ำผูส้มัครของพรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 24.70 ระบุว่ำ เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำ
ประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของพรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 15.03 ระบุว่ำ เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของอดีต ส.ส. 
พรรคพลังประชำรัฐ นำยสิระ เจนจำคะ ร้อยละ 14.05 ระบุว่ำ เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของนำยกรัฐมนตรี                    
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ร้อยละ 12.24 ระบุว่ำ พรรคเพื่อไทยมีกลยุทธ์ในกำรหำเสียงดีกว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 7.63 ระบุว่ำ         
เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของหัวหน้ำพรรคพลงัประชำรัฐ  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 6.42 ระบุว่ำ          
เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนพอใจกำรท ำงำนของพรรคเพื่อไทยในฐำนะฝ่ำยคำ้น ร้อยละ 1.96 ระบุว่ำ พรรคพลงัประชำรัฐแพใ้ห้กบักระแส
ของ ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ร้อยละ 0.68 ระบุว่ำ ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตั้งของพรรคพลงัประชำรัฐไม่ใช่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ และร้อยละ 
0.38 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยู่กรุงเทพมหำนคร ตวัอย่ำง ร้อยละ 48.94  
เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.06 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 5.59 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 12.01 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 16.69 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 
32.93 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 32.78 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 93.43 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.23 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.36 
นบัถือศำสนำคริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุศำสนำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.79 สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.75 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.93 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 15.03 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 26.28 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.65                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 39.35 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 12.16 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 6.87 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 24.32 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 26.96
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.15 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.86 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 31.12 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.19 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 26.96 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 4.99 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 19.87 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 15.71 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 7.78 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 13.44
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.25 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 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 
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1. ท่ำนคิดว่ำท ำไมพรรคเพ่ือไทยจึงชนะพรรคพรรคพลังประชำรัฐอย่ำงขำดลอย ในกำรเลือกตั้งซ่อม เขต 9 กทม. (หลักส่ี-จตุจักร)  
เม่ือวันที่ 30 มกรำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ (เลือกตอบได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ) 

สำเหตุทีพ่รรคเพ่ือไทยชนะพรรคพลังประชำรัฐอย่ำงขำดลอย ในกำรเลือกตั้งซ่อม เขต 9 กทม. (หลักส่ี-จตุจักร)  
เม่ือวันที่ 30 มกรำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 

ฐำนคะแนนเดิมในพ้ืนท่ีของพรรคเพ่ือไทยดีกว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ 30.21 
เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของรัฐบำล 30.14 
ผูส้มคัรของพรรคเพื่อไทยไดรั้บควำมนิยมในพ้ืนท่ีมำกกว่ำผูส้มคัรของพรรคพลงัประชำรัฐ 25.45 
เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของพรรคพลงัประชำรัฐ 24.70 
เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของอดีต ส.ส. พรรคพลงัประชำรัฐ นำยสิระ เจนจำคะ 15.03 
เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 14.05 
พรรคเพื่อไทยมีกลยทุธ์ในกำรหำเสียงดีกว่ำพรรคพลงัประชำรัฐ 12.24 
เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนไม่พอใจกำรท ำงำนของหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรัฐ พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ 7.63 
เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำประชำชนพอใจกำรท ำงำนของพรรคเพื่อไทยในฐำนะฝ่ำยคำ้น 6.42 
พรรคพลงัประชำรัฐแพใ้ห้กบักระแสของ ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 1.96 
ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตั้งของพรรคพลงัประชำรัฐไม่ใช่ ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผำ่ 0.68 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.38 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมภิำค       
ภูมิภำค จ ำนวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหำนคร 1,324 100.00 
รวม 1,324 100.00 

 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 648 48.94 
หญิง 676 51.06 

รวม 1,324 100.00 

 
ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
18-25 ปี 74 5.59 
26-35 ปี 159 12.01 
36-45 ปี 221 16.69 
46-59 ปี 436 32.93 
60 ปีขึ้นไป 434 32.78 

รวม 1,324 100.00 

 
ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พุทธ 1,237 93.43 
อิสลำม 56 4.23 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 18 1.36 
ไม่ระบ ุ 13 0.98 

รวม 1,324 100.00 

 
ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 

สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 368 27.79 
สมรส 897 67.75 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 52 3.93 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,324 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง (ต่อ) 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 199 15.03 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 348 26.28 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 88 6.65 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 521 39.35 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 161 12.16 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,324 100.00 
 
ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลัก 

อำชีพหลัก จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 91 6.87 
พนกังำนเอกชน 322 24.32 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 357 26.96 
เกษตรกร/ประมง 2 0.15 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 104 7.86 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 412 31.12 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.19 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,324 100.00 
 
ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 357 26.96 
ไม่เกิน 10,000 บำท 66 4.99 
10,001-20,000 บำท 263 19.87 
20,001-30,000 บำท 208 15.71 
30,001-40,000 บำท 103 7.78 
40,001 บำทขึ้นไป 178 13.44 
ไม่ระบ ุ 149 11.25 

รวม 1,324 100.00 
 


