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“ผลกระทบของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต่อการเมืองระดับชาติ” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ผลกระทบ 
ของการเลือกตั้ งผู้ว่าฯ กทม. ต่อการเมืองระดับชาติ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 25-27 พฤษภำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป          
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,322 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับผลกระทบของกำรเลือกตั้ง 
ผูว่้ำฯ กทม. ต่อกำรเมืองระดบัชำติ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample)  
ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  โดยก ำหนด 
ค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนต่อกำรท่ี ดร.ชัชชำติ สิทธิพนัธ์ุ ไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นผูว่้ำฯ กทม. พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ
77.76 ระบุว่ำ ไม่แปลกใจเลย เพรำะ เป็นคนเก่ง มีคุณสมบัติเพียบพร้อม มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจท ำงำน และลงพ้ืนท่ีรับฟังเสียงจำกประชำชน 
อย่ำงสม ่ำเสมอ จึงไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกคนกรุงเทพฯ รองลงมำ ร้อยละ 8.85 ระบุว่ำ ไม่ค่อยแปลกใจ เพรำะ มีภำวะผูน้ ำ มีควำมเป็นกลำง
สำมำรถท ำงำนไดก้บัทุกฝ่ำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ คนกรุงเทพฯ ตอ้งกำรกำรเปล่ียนแปลง ร้อยละ 7.34 ระบุว่ำ แปลกใจมาก เพรำะ ผลงำน 
ในกำรพฒันำ กทม. ของ ดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ ยงัไม่มี แต่กลบัไดรั้บคะแนนเสียงเป็นจ ำนวนมำก ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่คิดว่ำคะแนนเสียง 
ท่ีไดรั้บจะถล่มทลำยทิ้งห่ำงคู่แข่งมำกขนำดน้ี และร้อยละ 6.05 ระบุว่ำ ค่อนข้างแปลกใจ เพรำะ ลงสมคัรในนำมอิสระ ไม่สังกดัพรรคกำรเมือง 
แตก่ลบัชนะกำรเลือกตั้งอยำ่งถล่มทลำย 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมประชำชนถึงผลกระทบต่อกำรเมืองในระดับชำติจำกกำรท่ี ดร.ชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ ได้รับเลือกตั้ งเป็นผู ้ว่ำฯ กทม.  
พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 38.88 ระบุว่ำ คำดว่ำจะส่งผลในทำงลบต่อคะแนนนิยมของรัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 32.53 ระบุว่ำ จะไม่ส่งผลใด ๆ  
ต่อคะแนนนิยมของรัฐบำล ร้อยละ 15.96 ระบุว่ำ เป็นแค่กำรเลือกตั้ งในจังหวดัหน่ึงเท่ำนั้ น ร้อยละ 9.53 ระบุว่ำ อำจมีกำรยุบสภำเร็วขึ้ น 
กว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว ้ร้อยละ 8.40 ระบุว่ำ จะส่งผลต่อกำรเลือกตั้ง ส.ส. ในกรุงเทพฯ เท่ำนั้น ร้อยละ 6.43 ระบุว่ำ สังคมไทยจะเผชิญกบัควำมขดัแยง้
หรือกำรแบ่งฝ่ำยทำงกำรเมืองมำกขึ้น ร้อยละ 6.35 ระบุว่ำ สังคมไทยไดก้ำ้วขำ้มควำมขดัแยง้หรือกำรแบ่งฝ่ำยทำงกำรเมืองแลว้ ร้อยละ 4.99  
ระบุว่ำ พรรค/กลุ่มกำรเมือง ฝ่ำยคำ้นจะเกำะกระแส ดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ ในกำรต่อตำ้นรัฐบำล ร้อยละ 3.33 ระบุว่ำ รัฐบำลจะอยูย่ำวเพื่อหำทำง 
สร้ำงคะแนนนิยมเพ่ิมมำกขึ้น และร้อยละ 2.12 ระบุวำ่ บำงพรรคอำจถอนตวัจำกกำรร่วมรัฐบำลเพื่อเอำตวัรอด  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.62 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.16 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.51 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.46 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 47.88 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.12 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.24 มีอำยุ 18-25 ปี  ร้อยละ 17.85 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.29 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.32 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.30 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 94.70 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.86 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.21 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 32.07 สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.06 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.57 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.79 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.49 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.51                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.06 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.77 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 10.52 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.75 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.42
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 10.59 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.96 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.64 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 5.67 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุอำชีพ  

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 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 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 23.90 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.80 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.00 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.23 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.77 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.92  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.38 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. ท่านแปลกใจหรือไม่ที่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพนัธ์ุ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ด้วยคะแนน 1.3 ล้านเสียง ซ่ึงเกินคร่ึงหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ 
ความรู้สึกของประชาชนต่อการที่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพนัธ์ุ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 

ไม่แปลกใจเลย เพรำะ เป็นคนเก่ง มีคุณสมบติัเพียบพร้อม มีควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจท ำงำน 
 และลงพ้ืนท่ีรับฟังเสียงจำกประชำชนอยำ่งสม ่ำเสมอ จึงไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกคนกรุงเทพฯ 

77.76 

ไม่ค่อยแปลกใจ เพรำะ มีภำวะผูน้ ำ มีควำมเป็นกลำงสำมำรถท ำงำนไดก้บัทุกฝ่ำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ คนกรุงเทพฯ  
ตอ้งกำรกำรเปล่ียนแปลง 

8.85 

แปลกใจมาก เพรำะ ผลงำนในกำรพฒันำ กทม. ของ ดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ ยงัไม่มี แต่กลบัไดรั้บคะแนนเสียง 
เป็นจ ำนวนมำก ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่คิดว่ำคะแนนเสียงท่ีไดรั้บจะถล่มทลำยทิ้งห่ำงคู่แข่ง 
มำกขนำดน้ี 

7.34 

ค่อนข้างแปลกใจ เพรำะ ลงสมคัรในนำมอิสระ ไม่สังกดัพรรคกำรเมือง แต่กลบัชนะกำรเลือกตั้งอยำ่งถล่มทลำย 6.05 
รวม 100.00 

 
2. ท่านคิดว่า การเมืองในระดับชาติจะได้รับผลกระทบอย่างไรกับการท่ี ดร.ชัชชาติ สิทธิพนัธ์ุ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ด้วยคะแนน  

1.3 ล้านเสียง ซ่ึงเกินคร่ึงหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  
ผลกระทบต่อการเมืองในระดับชาติจากการที ่ดร.ชัชชาติ สิทธิพนัธ์ุ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 

คำดว่ำจะส่งผลในทำงลบต่อคะแนนนิยมของรัฐบำล 38.88 
จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อคะแนนนิยมของรัฐบำล 32.53 
เป็นแค่กำรเลือกตั้งในจงัหวดัหน่ึงเท่ำนั้น 15.96 
อำจมีกำรยบุสภำเร็วขึ้นกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว ้ 9.53 
จะส่งผลต่อกำรเลือกตั้ง ส.ส. ในกรุงเทพฯ เท่ำนั้น 8.40 
สังคมไทยจะเผชิญกบัควำมขดัแยง้หรือกำรแบ่งฝ่ำยทำงกำรเมืองมำกขึ้น 6.43 
สังคมไทยไดก้ำ้วขำ้มควำมขดัแยง้หรือกำรแบ่งฝ่ำยทำงกำรเมืองแลว้ 6.35 
พรรค/กลุ่มกำรเมือง ฝ่ำยคำ้นจะเกำะกระแส ดร.ชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ ในกำรต่อตำ้นรัฐบำล 4.99 
รัฐบำลจะอยูย่ำวเพ่ือหำทำงสร้ำงคะแนนนิยมเพ่ิมมำกขึ้น 3.33 
บำงพรรคอำจถอนตวัจำกกำรร่วมรัฐบำลเพื่อเอำตวัรอด 2.12 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 114 8.62 
ปริมณฑลและภำคกลำง 347 26.25 
ภำคเหนือ 240 18.16 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 443 33.51 
ภำคใต ้ 178 13.46 

รวม 1,322 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 633 47.88 
หญิง 689 52.12 

รวม 1,322 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 175 13.24 
26-35 ปี 236 17.85 
36-45 ปี 255 19.29 
46-59 ปี 348 26.32 
60 ปีขึ้นไป 308 23.30 

รวม 1,322 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,252 94.70 
อิสลำม 51 3.86 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.21 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,322 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 424 32.07 
สมรส 860 65.06 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 34 2.57 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,322 100.00 

 



4 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 341 25.79 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 456 34.49 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 86 6.51 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 371 28.06 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 63 4.77 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,322 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 139 10.52 
พนกังำนเอกชน 195 14.75 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 270 20.42 
เกษตรกร/ประมง 140 10.59 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 211 15.96 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 286 21.64 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 75 5.67 
ไม่ระบ ุ 6 0.45 

รวม 1,322 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 316 23.90 
ไม่เกิน 10,000 บำท 275 20.80 
10,001-20,000 บำท 357 27.00 
20,001-30,000 บำท 122 9.23 
30,001-40,000 บำท 63 4.77 
40,001 บำทขึ้นไป 65 4.92 
ไม่ระบ ุ 124 9.38 

รวม 1,322 100.00 
 
 


