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“ปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ปัจจัยในการชนะ
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 4-8 เมษำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหำนคร 
กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,325 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัปัจจยัในกำรชนะกำรเลือกตั้งผูว่้ำฯ กทม. กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองระดับชำติกับกำรส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกผูว่้ำฯ กทม.พบว่ำ ตัวอย่ำง  
ร้อยละ 31.25 ระบุว่ำ ส่งผลต่อกำรตัดสินใจอย่ำงมำก รองลงมำ ร้อยละ 30.41 ระบุว่ำ ไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลย ร้อยละ 24.38 ระบุว่ำ 
ค่อนขำ้งส่งผลต่อกำรตดัสินใจ และร้อยละ 13.96 ระบุว่ำ ไม่ค่อยส่งผลต่อกำรตดัสินใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมควำมคิดเห็นของประชำชนถึงปัจจยัส ำคญัท่ีสุดท่ีท ำให้ไดรั้บชยัชนะในกำรเลือกตั้งผูว่้ำ กทม. พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 
44.75 ระบุว่ำ นโยบำยของผูส้มคัร รองลงมำ ร้อยละ 28.91 ระบุว่ำ คุณสมบติั/ช่ือเสียงส่วนตวัของผูส้มคัร ร้อยละ 9.36 ระบุว่ำ ฐำนเสียงจดัตั้ง
ของผูส้มัคร ร้อยละ 6.19 ระบุว่ำ อิทธิพลของบุคคล/กลุ่มบุคคลท่ีสนับสนุนผูส้มัคร  ร้อยละ 6.04 ระบุว่ำ กลยุทธ์/แนวทำงกำรหำเสียงของ
ผูส้มคัร ร้อยละ 4.00 ระบุว่ำ กำรสนบัสนุนของส่ือมวลชนท่ีมีต่อผูส้มคัร และร้อยละ 0.75 ระบุว่ำ งบประมำณในกำรหำเสียงของผูส้มคัร  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยู่กรุงเทพมหำนคร ตวัอย่ำง ร้อยละ 45.74 
เป็นเพศชำย และร้อยละ 54.26 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.68 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.75 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.55 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 
26.34 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.68 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 93.21 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.38 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.73
นบัถือศำสนำคริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 40.75 สถำนภำพโสด ร้อยละ 56.08 สมรส ร้อยละ 3.02 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุสถำนภำพ
กำรสมรส ตัวอย่ำง ร้อยละ 12.38 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 27.02 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.17                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 42.11 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 10.87 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.17 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 25.96 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 25.58
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.45 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 6.42 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 26.19 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 7.70 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 28.75 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 4.98 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.28 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 15.55 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 8.15 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 12.08
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.21 ไม่ระบุรำยได ้

 
 
 
 
 

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 17 เมษายน 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. สถานการณ์การเมืองระดับชาติส่งผลต่อการตัดสินใจของท่านในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แค่ไหน 
สถานการณ์การเมืองระดบัชาติกบัการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 

ส่งผลต่อกำรตดัสินใจอยำ่งมำก 31.25 
ไม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลย 30.41 
ค่อนขำ้งส่งผลต่อกำรตดัสินใจ 24.38 
ไม่ค่อยส่งผลต่อกำรตดัสินใจ 13.96 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 
ปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ร้อยละ 

นโยบำยของผูส้มคัร 44.75 
คุณสมบติั/ช่ือเสียงส่วนตวัของผูส้มคัร 28.91 
ฐำนเสียงจดัตั้งของผูส้มคัร 9.36 
อิทธิพลของบคุคล/กลุ่มบคุคลท่ีสนบัสนุนผูส้มคัร 6.19 
กลยทุธ์/แนวทำงกำรหำเสียงของผูส้มคัร 6.04 
กำรสนบัสนุนของส่ือมวลชนท่ีมีต่อผูส้มคัร 4.00 
งบประมำณในกำรหำเสียงของผูส้มคัร 0.75 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหำนคร 1,325 100.00 
รวม 1,325 100.00 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 606 45.74 
หญิง 719 54.26 

รวม 1,325 100.00 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 168 12.68 
26-35 ปี 222 16.75 
36-45 ปี 259 19.55 
46-59 ปี 349 26.34 
60 ปีขึ้นไป 327 24.68 

รวม 1,325 100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,235 93.21 
อิสลำม 58 4.38 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 23 1.73 
ไม่ระบ ุ 9 0.68 

รวม 1,325 100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 540 40.75 
สมรส 743 56.08 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 40 3.02 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,325 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 164 12.38 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 358 27.02 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 95 7.17 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 558 42.11 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 144 10.87 
ไม่ระบ ุ 6 0.45 

รวม 1,325 100.00 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 95 7.17 
พนกังำนเอกชน 344 25.96 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 339 25.58 
เกษตรกร/ประมง 6 0.45 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 85 6.42 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 347 26.19 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 102 7.70 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,325 100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 381 28.75 
ไม่เกิน 10,000 บำท 66 4.98 
10,001-20,000 บำท 282 21.28 
20,001-30,000 บำท 206 15.55 
30,001-40,000 บำท 108 8.15 
40,001 บำทขึ้นไป 160 12.08 
ไม่ระบ ุ 122 9.21 

รวม 1,325 100.00 

 


