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“คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคน กทม.” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “คนทีใ่ช่ พรรคที่ชอบ ของคน 
กทม.” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 21-27 ตุลำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหำนคร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ทั้ง 50 เขต กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,000 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัคนท่ีใช่ พรรคท่ีชอบ ของคน กทม. กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีคนกรุงเทพมหำนครจะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่ำ อนัดับ 1 ร้อยละ 20.40 ระบุว่ำเป็น  
นายพธิา ลิม้เจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ เป็นคนมีควำมมุ่งมัน่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นคนรุ่นใหม่ และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคกำ้วไกล 
อนัดบั 2 ร้อยละ 15.20 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพรำะ เป็นคนมีควำมซ่ือสัตย ์ช่ืนชอบผลงำน ท ำให้บ้ำนเมืองสงบ และต้องกำร 
ให้บริหำรประเทศอย่ำงต่อเน่ือง อนัดับ 3 ร้อยละ 14.10 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และตอ้งกำรเปิดโอกำสให้คนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรประเทศ อนัดบั 4 ร้อยละ 12.20 ระบุว่ำ ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อนัดบั 5 ร้อยละ 
7.70 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) เพรำะ เป็นคนมีควำมน่ำเช่ือถือ มีประสบกำรณ์ท ำงำนทำงกำรเมือง  
และมีทศันคติท่ีดีในกำรท ำงำน อนัดบั 6 ร้อยละ 6.85 ระบุว่ำเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ดำ้นเศรษฐกิจ มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง มีทศันคติท่ีดีในกำรท ำงำน และช่ืนชอบควำมคิดท่ีตอ้งกำรพฒันำประเทศให้ดีขึ้น อนัดบั 7 ร้อยละ 6.35 
ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนเด็ดขำด กำรท ำงำนมีควำมโปร่งใส ตรงไปตรงมำ อนัดบั 8 ร้อยละ 3.15 
ระบุ ว่ำเป็น ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐกิจ มีประสบกำรณ์ 
ดำ้นกำรบริหำร และช่ืนชอบผลงำนท่ีผ่ำนมำ อนัดบั 9 ร้อยละ 3.00 ระบุว่ำเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ช่ืนชอบ
แนวคิดและทัศนคติในกำรท ำงำน อันดับ 10 ร้อยละ 2.15 ระบุว่ำเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ เป็นคนพูดจริงท ำจริง  
มีประสบกำรณ์ และลงพ้ืนท่ีดูแลประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง อันดับ 11 ร้อยละ 1.80 ระบุว่ำเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ  
เป็นคนมีวิสัยทัศน์ในกำรท ำงำน ช่ืนชอบผลงำนในอดีต และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร อันดับ 12 ร้อยละ 1.50 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
อันดับ 13 ร้อยละ 1.15 ระบุ ว่ำเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร และช่ืนชอบ 
พรรคประชำธิปัตย ์และร้อยละ 4.45 ระบุอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ นำยม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ (พรรคพลงัประชำรัฐ) นพ.วรงค ์เดชกิจวิกรม  
(พรรคไทยภักดี) น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพฒันำ) นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นำยพีระพนัธ์ุ สำลีรัฐวิภำค  
(พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) นำยเศรษฐำ ทวีสิน นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ (พรรคประชำธิปัตย)์ นำยวนัมูหะมัดนอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ) นำยเทวญั  
ลิปตพลัลภ (พรรคชำติพฒันำกลำ้) นำยชวน หลีกภยั (พรรคประชำธิปัตย)์ ดร.ศุภชยั พำนิชภกัด์ิ และ ดร.ธีรภทัร ประยรูสิทธิ 

เม่ือพิจำรณำบุคคลท่ีคนกรุงเทพมหำนครจะสนับสนุนให้ เป็นนำยกรัฐมนตรี  5 อันดับแรก เม่ือจ ำแนกตำมกลุ่มเขตกำรปกครอง 
ของกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 
 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง อันดับ 1 ร้อยละ 18.18 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคก้ำวไกล) อนัดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่ำเป็น  
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ อนัดบั 3 ร้อยละ 14.29 ระบุว่ำ ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได้ อนัดบั 4 ร้อยละ 11.26 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค์) 
ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.79 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)  

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 16.28 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคก้ำวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 15.14 ระบุว่ำเป็น  
พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ อนัดบั 3 ร้อยละ 12.86 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพ่ือไทย) อนัดบั 4 ร้อยละ 10.86 ระบุว่ำเป็น 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้ำงไทย) และอนัดบั 5 ร้อยละ 8.28 ระบุว่ำเป็น นำยกรณ์ จำติกวณิช (พรรคชำติพฒันำกลำ้) 

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อนัดับ 1 ร้อยละ 19.84 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคก้ำวไกล) อนัดับ 2 ร้อยละ 17.27 ระบุว่ำเป็น  
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ อนัดบั 3 ร้อยละ 12.37 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค์) ชินวตัร (พรรคเพ่ือไทย) อนัดบั 4 ร้อยละ 10.31 ระบุว่ำ  
ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้และอนัดบั 5 ร้อยละ 8.50 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้ำงไทย) 

 

วันอาทิตย์ท่ี 30 ตุลาคม 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 ารวจความคิดเหน็ “นด้ิาโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก อนัดับ 1 ร้อยละ 22.01 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคก้ำวไกล) อนัดบั 2 ร้อยละ 18.58 ระบุว่ำ  

ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได้ อนัดบั 3 ร้อยละ 15.16 ระบุว่ำเป็น น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพ่ือไทย) อนัดบั 4 ร้อยละ 14.92 ระบุว่ำเป็น 
พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ และอนัดบั 5 ร้อยละ 6.36 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้ำงไทย) 

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อนัดับ 1 ร้อยละ 22.99 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคก้ำวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 14.60 ระบุว่ำเป็น  
น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค์) ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) อนัดบั 3 ร้อยละ 13.87 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ อนัดับ 4 ร้อยละ 9.86 ระบุว่ำ  
ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.30 ระบุว่ำเป็น นำยกรณ์ จำติกวณิช (พรรคชำติพฒันำกลำ้) 

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 22.70 ระบุว่ำเป็น นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคก้ำวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 17.53 ระบุว่ำเป็น  
น.ส.แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค์) ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) อนัดับ 3 ร้อยละ 14.08 ระบุว่ำ ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได้ อนัดับ 4 ร้อยละ 12.64 ระบุว่ำเป็น  
พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ และอนัดบั 5 ร้อยละ 9.20 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้ำงไทย)  

ส ำหรับพรรคกำรเมืองท่ีคนกรุงเทพมหำนครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวนัน้ี พบว่ำ อนัดับ 1 ร้อยละ 28.50 ระบุว่ำเป็น          
พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 26.45 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 3 ร้อยละ 9.50 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ และยงัไม่ตดัสินใจ ในสัดส่วน
ท่ีเท่ำกนั อนัดบั 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำกลำ้ อนัดบั 6 ร้อยละ 2.90 ระบุว่ำเป็น 
พรรคไทยสร้ำงไทย อนัดับ 7 ร้อยละ 2.75 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดับ 8 ร้อยละ 2.10 ระบุว่ำเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดับ 9 ร้อยละ 2.05  
ระบุว่ำเป็น พรรคกล้ำ อนัดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่ำเป็น พรรคสร้ำงอนำคตไทย และร้อยละ 2.60 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคไทยภกัดี พรรครวมไทย 
สร้ำงชำติ พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชำชำติไทย) พรรคเศรษฐกิจใหม่  พรรคเศรษฐกิ จไทย  
พรรคประชำชำติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำพรรคกำรเมืองท่ีคนกรุงเทพมหำนครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เม่ือจ ำแนกตำมกลุ่มเขต 
กำรปกครองของกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 
 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง อนัดบั 1 ร้อยละ 25.54 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 2 ร้อยละ 24.24 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 
14.72 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 4 ร้อยละ 8.66 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์และอนัดบั 5 ร้อยละ 5.19 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย  

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 25.71 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 24.00 ระบุว่ำเป็น พรรคก้ำวไกล อันดับ 3  
ร้อยละ 14.00 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 11.71 ระบุว่ำเป็น พรรคพลังประชำรัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.43 ระบุว่ำเป็น 
พรรคชำติพฒันำกลำ้ 

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อนัดบั 1 ร้อยละ 30.41 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 2 ร้อยละ 26.29 ระบุวำ่เป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 
11.60 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 9.28 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์และอนัดบั 5 ร้อยละ 6.18 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ 

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก อนัดบั 1 ร้อยละ 32.03 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 22.01 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 3 
ร้อยละ 17.36 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 9.78 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ และอนัดบั 5 ร้อยละ 6.60 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 29.93 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 23.72 ระบุว่ำเป็น พรรคก้ำวไกล อันดับ 3  
ร้อยละ 11.31 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 7.66 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.30 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต ้อนัดบั 1 ร้อยละ 32.47 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 2 ร้อยละ 31.32 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 
10.63 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 4 ร้อยละ 8.62 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.18 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ  

ดำ้นพรรคกำรเมืองท่ีคนกรุงเทพมหำนครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ ในวนัน้ี พบว่ำ อนัดบั 1 ร้อยละ 28.60 ระบุว่ำเป็น 
พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.10 ระบุว่ำเป็น พรรคก้ำวไกล อนัดับ 3 ร้อยละ 10.15 ระบุว่ำ ยงัไม่ตัดสินใจ อนัดับ 4 ร้อยละ 9.15 ระบุว่ำเป็น  
พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 5 ร้อยละ 9.00 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 6 ร้อยละ 3.25 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติพฒันำกลำ้ อนัดบั 7 ร้อยละ 2.95 
ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 2.85 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยสร้ำงไทย อนัดบั 9 ร้อยละ 2.05 ระบุว่ำเป็น พรรคกลำ้ และพรรคภูมิใจไทย 
ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่ำเป็น พรรคสร้ำงอนำคตไทย และร้อยละ 2.40 ระบุอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ พรรคไทยภกัดี พรรคชำติไทยพฒันำ 
พรรครวมไทยสร้ำงชำติ พรรคไทยศรีวิไลย ์พรรคประชำชำติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไมส่นใจ 

เม่ือพิจำรณำพรรคกำรเมืองท่ีคนกรุงเทพมหำนครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ 5 อนัดบัแรก เม่ือจ ำแนกตำมกลุ่มเขต 
กำรปกครองของกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 
 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง อนัดบั 1 ร้อยละ 25.54 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 23.81 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 3 ร้อยละ 
14.29 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดบั 4 ร้อยละ 9.96 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์และอนัดบั 5 ร้อยละ 6.06 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย  

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 26.86 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 25.43 ระบุว่ำเป็น พรรคก้ำวไกล อันดับ 3  
ร้อยละ 11.71 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 9.71 ระบุว่ำเป็น พรรคพลังประชำรัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.43 ระบุว่ำเป็น 
พรรคชำติพฒันำกลำ้ และพรรคไทยสร้ำงไทย ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั 

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อนัดบั 1 ร้อยละ 28.87 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 2 ร้อยละ 26.55 ระบุวำ่เป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 
13.40 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 8.76 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์และอนัดบั 5 ร้อยละ 6.44 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ 

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก อนัดบั 1 ร้อยละ 31.54 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 22.01 ระบุว่ำเป็น พรรคกำ้วไกล อนัดบั 3 
ร้อยละ 17.11 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 8.56 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ และอนัดบั 5 ร้อยละ 6.36 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์
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5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 28.10 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 24.09 ระบุว่ำเป็น พรรคก้ำวไกล อันดับ 3  

ร้อยละ 10.58 ระบุว่ำ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 8.40 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.67 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์
6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อนัดับ 1 ร้อยละ 31.61 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย และพรรคก้ำวไกล ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน อนัดับ 2 ร้อยละ 10.06  

ระบุว่ำเป็น พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ อนัดับ 4 ร้อยละ 7.47 ระบุว่ำ ยงัไม่ตัดสินใจ และอนัดบั 5  
ร้อยละ 2.59 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยสร้ำงไทย 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำนอยู่กรุงเทพมหำนคร ตัวอย่ำง ร้อยละ 45.85  
เป็นเพศชำย และร้อยละ 54.15 เป็นเพศหญิง  ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.75 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 16.75 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 19.45 อำย ุ36-45 ปี ร้อยละ 26.45 
อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 24.60 อำย ุ60 ปีขึ้นไป  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 94.15 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.45 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.00 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.40 
ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 41.25 สถำนภำพโสด ร้อยละ 55.20 สมรส ร้อยละ 3.50 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.05 ไม่ระบุสถำนภำพ
กำรสมรส  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.55 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 25.45 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.30 จบกำรศึกษำ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 44.45 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 11.15 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 
0.10 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.55 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 27.45 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 25.25
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.30 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.10 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 26.15 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 6.05 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุอำชีพ 

ตัวอย่ำง  ร้อยละ 27.95 ไม่ มี รำยได้  ร้อยละ 5.20 รำยได้ เฉ ล่ียต่ อเดือนไม่ เกิน  10,000 บำท ร้อยละ 23.35 รำยได้ เฉ ล่ี ยต่ อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 14.05 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 7.00 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 12.45  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.00 ไม่ระบุรำยได ้
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1. วันนีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี (จ าแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร) 
อัน
ดับ บุคคลท่ีคนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุน 

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี ้ 

กลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
รวม กรุงเทพ

กลาง2 
กรุงเทพ
ใต้3 

กรุงเทพ
เหนือ4 

กรุงเทพ
ตะวันออก5 

กรุงธน
เหนือ6 

กรุงธน
ใต้7 

1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ เป็นคน 
มีควำมมุ่งมั่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นคนรุ่นใหม่ 
และช่ืนชอบนโยบำยของพรรคกำ้วไกล 

18.18 16.28 19.84 22.01 22.99 22.70 20.40 

2 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เพรำะ เป็นคนมีควำม
ซ่ื อ สั ต ย์  ช่ื น ช อบ ผล งำน  ท ำให้ บ้ ำน เมื อ งส งบ  
และตอ้งกำรให้บริหำรประเทศอยำ่งต่อเน่ือง 

17.75 15.14 17.27 14.92 13.87 12.64 15.20 

3 น.ส.แพทองธาร  (อุ๊ งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) 
เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และตอ้งกำรเปิด
โอกำสให้คนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรประเทศ 

11.26 12.86 12.37 15.16 14.60 17.53 14.10 

4 ยังหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได้ 14.29 5.43 10.31 18.58 9.86 14.08 12.20 
5 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) 

เพรำะ เป็นคนมีควำมน่ำเช่ือถือ มีประสบกำรณ์ท ำงำน
ทำงกำรเมือง และมีทศันคติท่ีดีในกำรท ำงำน 

6.49 10.86 8.50 6.36 3.65 9.20 7.70 

6 น ายก ร ณ์  จ าติ ก วณิ ช  (พ รรคช าติ พั ฒ น าก ล้ า )  
เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐกิจ  
มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง มีทศันคติท่ีดีในกำรท ำงำน 
และช่ืนชอบควำมคิดท่ีตอ้งกำรพฒันำประเทศให้ดีขึ้น 

6.93 8.28 7.99 5.38 7.30 5.46 6.85 

7 พล.ต.อ.เสรีพิ ศุทธ์  เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)  
เพรำะ เป็นคนเด็ดขำด กำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส
ตรงไปตรงมำ 

7.79 8.00 7.22 5.62 6.21 3.74 6.35 

8 ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) 
เพรำะ เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐกิจ  
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร และช่ืนชอบผลงำนท่ี
ผำ่นมำ 

3.03 5.43 2.58 2.44 3.65 2.01 3.15 

9 ดร .ชั ชช าติ  สิ ท ธิ พั น ธ์ุ  เพ ร ำะ  เป็ น คน มี ควำม รู้ 
ควำมสำมำรถ ช่ืนชอบแนวคิดและทัศนคติในกำร
ท ำงำน 

2.16 4.57 2.32 1.22 4.02 4.02 3.00 

10 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพรำะ เป็นคน
พูดจริงท ำจ ริง มีประสบกำรณ์  และลงพ้ืน ท่ี ดูแล
ประชำชนอยำ่งต่อเน่ือง 

2.60 2.29 2.58 2.20 2.55 0.86 2.15 

11 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ เป็นคน 
มี วิสัยทัศน์ ในกำรท ำงำน  ช่ืนชอบผลงำนในอดีต  
และมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร 

1.73 1.43 2.32 2.20 2.19 0.86 1.80 

12 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.00 3.43 0.26 0.98 1.82 2.30 1.50 
13 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ 

มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร และช่ืนชอบพรรค
ประชำธิปัตย ์

1.73 1.71 0.77 0.24 2.55 0.58 1.15 

 อื่น ๆ1  6.06 4.29 5.67 2.69 4.74 4.02 4.45 
 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ:  
1. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นำยมิ่งขวญั แสงสุวรรณ์ พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ (พรรคพลงัประชำรัฐ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภกัดี) น.ส.กญัจนำ ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทย

พฒันำ) นำยมงคลกิตต์ิ สุขสินธำรำนนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย)์ นำยพีระพนัธ์ุ สำลีรัฐวิภำค (พรรครวมไทยสร้ำงชำติ) นำยเศรษฐำ ทวีสิน นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ  
(พรรคประชำธิปัตย)์ นำยวนัมูหะมดันอร์ มะทำ (พรรคประชำชำติ) นำยเทวญั ลิปตพลัลภ (พรรคชำติพฒันำกลำ้)  นำยชวน หลีกภยั (พรรคประชำธิปัตย)์ ดร.ศุภชัย 
พำนิชภกัด์ิ และ ดร.ธีรภทัร ประยรูสิทธิ   

2. กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง ประกอบดว้ย เขตสัมพนัธวงศ ์เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปรำบศตัรูพ่ำย เขตพญำไท เขตรำชเทวี เขตดินแดง เขตวงัทองหลำง และเขตห้วยขวำง    
3. กลุ่มเขตกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ย เขตคลองเตย เขตบำงคอแหลม เขตปทุมวนั เขตบำงรัก เขตสำทร เขตยำนนำวำ เขตวฒันำ เขตบำงนำ เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง  
4. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตลำดพร้ำว เขตหลกัส่ี เขตจตุจกัร เขตบำงซ่ือ เขตสำยไหม เขตบำงเขน และเขตดอนเมือง 
5. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบึงกุม่ เขตบำงกะปิ เขตคนันำยำว เขตสะพำนสูง เขตหนองจอก เขตลำดกระบงั เขตมีนบุรี เขตคลองสำมวำ และเขตประเวศ   
6. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบำงกอกใหญ่ เขตคลองสำน เขตบำงกอกนอ้ย เขตบำงพลดั เขตทวีวฒันำ และเขตตลิ่งชนั   
7. กลุ่มเขตกรุงธนใต ้ประกอบดว้ย เขตภำษีเจริญ เขตบำงแค เขตหนองแขม เขตรำษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตบำงขนุเทียน และเขตบำงบอน  
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2. วันนี้ท่านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของท่าน) จากพรรคการเมืองใด (จ าแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร) 
อนั
ดับ 

พรรคการเมืองทีค่นกรุงเทพมหานคร 
มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น  
ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวนันี ้

กลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
รวม กรุงเทพ

กลาง 
กรุงเทพ

ใต้ 
กรุงเทพ
เหนือ 

กรุงเทพ
ตะวันออก 

กรุงธน
เหนือ 

กรุงธน
ใต้ 

1 พรรคเพื่อไทย 24.24 25.71 26.29 32.03 29.93 31.32 28.50 
2 พรรคกำ้วไกล 25.54 24.00 30.41 22.01 23.72 32.47 26.45 
3 พรรคพลงัประชำรัฐ 14.72 11.71 6.18 9.78 7.66 8.62 9.50 
 ยงัไม่ตดัสินใจ 4.33 2.29 11.60 17.36 11.31 7.18 9.50 
4 พรรคประชำธิปัตย ์ 8.66 14.00 9.28 6.60 7.30 10.63 9.45 
5 พรรคชำติพฒันำกลำ้ 3.03 5.43 3.35 1.71 2.92 2.01 3.05 
6 พรรคไทยสร้ำงไทย 2.17 4.86 2.84 2.44 1.83 2.87 2.90 
7 พรรคเสรีรวมไทย 5.19 2.29 2.58 1.71 3.65 2.30 2.75 
8 พรรคภูมิใจไทย 2.60 2.29 1.80 2.69 2.92 0.58 2.10 
9 พรรคกลำ้ 3.46 2.85 2.84 1.71 1.46 0.29 2.05 
10 พรรคสร้ำงอนำคตไทย 1.73 2.00 0.77 0.49 1.83 0.58 1.15 

 อื่น ๆ8  4.33 2.57 2.06 1.47 5.47 1.15 2.60 
 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: 8. อ่ืน ๆ ได้แก่  พรรคไทยภักดี พรรครวมไทยสร้ำงชำติ พรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง (พรรค รวมพลังประชำชำติไทย)  

พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคประชำชำติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 

3. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ จากพรรคการเมืองใด (จ าแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร) 
อับ
ดับ 

พรรคการเมืองทีค่นกรุงเทพมหานคร 
มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น  

ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ในวันนี ้

กลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
รวม กรุงเทพ

กลาง 
กรุงเทพ

ใต้ 
กรุงเทพ
เหนือ 

กรุงเทพ
ตะวันออก 

กรุงธน
เหนือ 

กรุงธน
ใต้ 

1 พรรคเพื่อไทย 25.54 26.86 26.55 31.54 28.10 31.61 28.60 
2 พรรคกำ้วไกล 23.81 25.43 28.87 22.01 24.09 31.61 26.10 
3 ยงัไม่ตดัสินใจ 5.20 4.00 13.40 17.11 10.58 7.47 10.15 
4 พรรคพลงัประชำรัฐ 14.29 9.71 6.44 8.56 8.40 9.48 9.15 
5 พรรคประชำธิปัตย ์ 9.96 11.71 8.76 6.36 7.67 10.06 9.00 
6 พรรคชำติพฒันำกลำ้ 3.46 5.43 3.86 1.47 3.28 2.30 3.25 
7 พรรคเสรีรวมไทย 6.06 2.29 2.32 2.44 3.65 2.30 2.95 
8 พรรคไทยสร้ำงไทย 1.30 5.43 2.84 2.69 1.46 2.59 2.85 
9 พรรคกลำ้ 3.03 3.14 2.84 1.71 1.46 0.29 2.05 
 พรรคภูมิใจไทย 2.16 2.00 1.29 2.93 3.65 0.57 2.05 

10 พรรคสร้ำงอนำคตไทย 1.73 2.00 1.03 1.47 2.19 0.57 1.45 
 อื่น ๆ9  3.46 2.00 1.80 1.71 5.47 1.15 2.40 

 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: 9.  อ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคไทยภกัดี พรรคชำติไทยพฒันำ พรรครวมไทยสร้ำงชำติ พรรคไทยศรีวิไลย ์พรรคประชำชำติ พรรคเศรษฐกิจใหม่  พรรคเศรษฐกิจไทย  

และไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหำนคร 2,000 100.00 
รวม   2,000  100.00 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการแบ่งพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

การแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพกลำง 231 11.55 
กรุงเทพใต ้ 350 17.50 
กรุงเทพเหนือ 388 19.40 
กรุงเทพตะวนัออก 409 20.45 
กรุงธนเหนือ 274 13.70 
กรุงธนใต ้ 348 17.40 

รวม   2,000  100.00 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 917 45.85 
หญิง 1,083 54.15 

รวม   2,000  100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 255 12.75 
26-35 ปี 335 16.75 
36-45 ปี 389 19.45 
46-59 ปี 529 26.45 
60 ปีขึ้นไป 492 24.60 

รวม   2,000  100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,883 94.15 
อิสลำม 89 4.45 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 20 1.00 
ไม่ระบ ุ 8 0.40 

รวม   2,000  100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 825 41.25 
สมรส 1,104 55.20 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 70 3.50 
ไม่ระบ ุ 1 0.05 

รวม   2,000  100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 251 12.55 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 509 25.45 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 126 6.30 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 889 44.45 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 223 11.15 
ไม่ระบ ุ 2 0.10 

รวม   2,000  100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 151 7.55 
พนกังำนเอกชน 549 27.45 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 505 25.25 
เกษตรกร/ประมง 6 0.30 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 142 7.10 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 523 26.15 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 121 6.05 
ไม่ระบ ุ 3 0.15 

รวม   2,000  100.00 
 

ตารางที ่9 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 559 27.95 
ไม่เกิน 10,000 บำท 104 5.20 
10,001-20,000 บำท 467 23.35 
20,001-30,000 บำท 281 14.05 
30,001-40,000 บำท 140 7.00 
40,001 บำทขึ้นไป  249 12.45 
ไม่ระบ ุ 200 10.00 

รวม   2,000  100.00 
 
  

 


