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“คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวนัออก” 
(จงัหวดัในภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว้) 

 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน เร่ือง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ  
ของคนภาคตะวันออก” ท าการส ารวจระหว่างวนัท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคตะวนัออก 
(จงัหวดัในภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว้) กระจายทุกระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้รวมทั้งส้ิน จ านวน 2,001 หน่วยตวัอย่าง เก่ียวกบัคนท่ีใช่ พรรคท่ีชอบ ของคนภาคตะวนัออก การส ารวจอาศยัการสุ่มตวัอย่างโดยใช้
ความน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจเม่ือถามถึงบุคคลท่ีคนภาคตะวนัออกจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่า อนัดับ 1 ร้อยละ 25.09 ระบุว่าเป็น       
น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ช่ืนชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย  
ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ช่ืนชอบผลงานของตระกูลชินวตัร อันดับ 2 ร้อยละ 16.64 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)  เพราะ  
เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทศัน์ ช่ืนชอบนโยบายของพรรคกา้วไกล ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ช่ืนชอบอุดมการณ์ของพรรคกา้วไกล อนัดบั 3 ร้อยละ 13.64  
ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนซ่ือสัตย ์สุจริต ตอ้งการให้บริหารประเทศอย่างต่อเน่ือง และมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร 
อันดับ 4 ร้อยละ 13.09 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้  อันดับ 5 ร้อยละ 8.50 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)  
เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และช่ืนชอบวิธีการท างาน อนัดับ 6 ร้อยละ 7.25 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  
(พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร ช่ืนชอบผลงานในอดีตท่ีผา่นมา และตอ้งการเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงเขา้มาบริหาร
ประเทศ อนัดบั 7 ร้อยละ 2.80 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพฒันากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้ดา้นเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ดา้น
การบริหาร อนัดบั 8 ร้อยละ 2.35 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงท าจริง และช่ืนชอบนโยบายของพรรค
ภูมิใจไทย อนัดบั 9 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีประสบการณ์ดา้นการบริหาร และช่ืนชอบ 
พรรคประชาธิปัตย  ์และนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ เป็นคนท่ีพูดจริงท าจริง มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และช่ืนชอบ 
พรรคเพื่อไทย ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั อนัดบั 10 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ช่ืนชอบแนวคิด 
และวิธีการท างาน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั อนัดบั 11 ร้อยละ 1.40 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) 
เพราะ เป็นคนมีความรู้ดา้นเศรษฐกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร และร้อยละ 2.94 ระบุอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ นายม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์  
น.ส.กญัจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพฒันา) นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย)์ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลงัประชารัฐ) 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย)์ นายพีระพนัธ์ุ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภกัดี) นายเศรษฐา  
ทวีสิน นายเทวญั ลิปตพลัลภ (พรรคชาติพฒันากลา้) นายวนัมูหะมดันอร์  มะทา (พรรคประชาชาติ) นายชวน หลีกภยั (พรรคประชาธิปัตย)์ และนายวิกรม  
กรมดิษฐ์  

เม่ือพิจารณาบุคคลท่ีคนภาคตะวนัออกจะสนบัสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อนัดบัแรก เม่ือจ าแนกตามกลุ่มจงัหวดัของภาคตะวนัออก พบว่า 
 1. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 อนัดบั 1 ร้อยละ 26.27 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพ่ือไทย) อนัดบั 2 ร้อยละ 19.92 
ระบุว่าเป็น นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อนัดบั 3 ร้อยละ 13.22 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา อนัดบั 4 ร้อยละ 11.78 ระบุว่า       
ยงัหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได ้และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.97 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)  

2. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 อนัดบั 1 ร้อยละ 23.39 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) อนัดบั 2 ร้อยละ 14.98 
ระบุว่า ยงัหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 14.25 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 11.94 ระบุว่าเป็น นายพิธา           
ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกา้วไกล) และอนัดบั 5 ร้อยละ 9.38 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยรุาพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) 

 

วันอาทิตย์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 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 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ส าหรับพรรคการเมืองท่ีคนภาคตะวนัออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวนัน้ี พบว่า อนัดับ 1 ร้อยละ 33.68 ระบุว่าเป็น   
พรรคเพื่อไทย อนัดับ 2 ร้อยละ 19.29 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 15.79 ระบุว่า ยงัไม่ตัดสินใจ อนัดับ 4 ร้อยละ 10.14 ระบุว่าเป็น    
พรรคพลงัประชารัฐ อนัดบั 5 ร้อยละ 6.95 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย ์อนัดบั 6 ร้อยละ 3.80 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 7 ร้อยละ 3.05 
ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อนัดบั 9 ร้อยละ 1.10 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพฒันากลา้ และร้อยละ 
3.45 ระบุ อ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่                
พรรคไทยภกัดี พรรคไทยศรีวิไลย ์พรรคเพื่อชาติ และพรรคประชาชาติ 

เม่ือพิจารณาพรรคการเมืองท่ีคนภาคตะวนัออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เม่ือจ าแนกตามกลุ่มจังหวดั 
ของภาคตะวนัออก พบว่า 
 1. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 อนัดบั 1 ร้อยละ 31.78 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 22.80 ระบุว่าเป็น พรรคกา้วไกล อนัดบั 3 
ร้อยละ 13.48 ระบุวา่ ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 11.44 ระบุว่าเป็น พรรคพลงัประชารัฐ และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.03 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย ์ 

2. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 อนัดับ 1 ร้อยละ 36.42 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 19.13 ระบุว่า ยงัไม่ตัดสินใจ อนัดับ 3     
ร้อยละ 14.25 ระบุ ว่าเป็น พรรคก้าวไกล  อันดับ 4 ร้อยละ 8.28 ระบุ ว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ  และอันดับ  5 ร้อยละ 6.82 ระบุ ว่าเป็น                        
พรรคประชาธิปัตย ์ 

ดา้นพรรคการเมืองท่ีคนภาคตะวนัออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ในวนัน้ี พบว่า อนัดบั 1 ร้อยละ 33.68 ระบุว่าเป็น 
พรรคเพื่อไทย อนัดับ 2 ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อนัดับ 3 ร้อยละ 16.24 ระบุว่า ยงัไม่ตัดสินใจ อนัดับ 4 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น    
พรรคพลงัประชารัฐ อนัดบั 5 ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย ์อนัดบั 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 7 ร้อยละ 2.85 
ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 2.70 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 9 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 
3.04 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคชาติพฒันากล้า พรรคชาติไทยพฒันา พรรคกล้า พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       
พรรคไทยศรีวิไลย ์พรรคไทยภกัดี พรรคเพื่อชาติ และพรรคประชาชาติ 

เม่ือพิจารณาพรรคการเมืองท่ีคนภาคตะวนัออกมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ 5 อนัดบัแรก เม่ือจ าแนกตามกลุ่มจงัหวดั 
ของภาคตะวนัออก พบว่า 
 1. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 อนัดบั 1 ร้อยละ 32.62 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 21.95 ระบุว่าเป็น พรรคกา้วไกล อนัดบั 3 
ร้อยละ 14.24 ระบุว่า ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 4 ร้อยละ 10.76 ระบุว่าเป็น พรรคพลงัประชารัฐ และอนัดบั 5 ร้อยละ 7.12 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย ์ 

2. กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออก 2 อนัดับ 1 ร้อยละ 35.20 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อนัดบั 2 ร้อยละ 19.12 ระบุว่า ยงัไม่ตัดสินใจ อนัดับ 3     
ร้อยละ 14.98 ระบุ ว่าเป็น พรรคก้าวไกล  อันดับ 4 ร้อยละ 8.89 ระบุ ว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ  และอันดับ  5 ร้อยละ 7.55 ระบุ ว่าเป็น                        
พรรคประชาธิปัตย ์

เม่ือพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้ งหมดมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ภาคตะวนัออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.33  
เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.67 เป็นเพศหญิง ตวัอยา่ง ร้อยละ 13.54 อาย ุ18-25 ปี ร้อยละ 18.54 อาย ุ26-35 ปี ร้อยละ 20.54 อาย ุ36-45 ปี ร้อยละ 26.34 
อาย ุ46-59 ปี และร้อยละ 21.04 อาย ุ60 ปีขึ้นไป  

ตวัอย่าง ร้อยละ 95.95 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.45 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.30 นบัถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ และร้อยละ 
0.30 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 33.83 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.92 สมรส ร้อยละ 3.20 หม้าย หย่าร้าง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.05 ไม่ระบุ
สถานภาพการสมรส  

ตวัอยา่ง ร้อยละ 25.59 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต ่ากว่า ร้อยละ 34.98 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.44 จบการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.44 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.50 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.05 
ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอย่าง ร้อยละ 7.35 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.64 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.94
ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ร้อยละ 9.64 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.74 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 
ร้อยละ 21.14 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษยีณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 4.50 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 0.05 ไม่ระบุอาชีพ 

ตัวอย่าง  ร้อยละ 22.84 ไม่ มีรายได้ ร้อยละ 18.69 รายได้ เฉ ล่ียต่ อเดือนไม่ เกิน  10,000 บาท ร้อยละ 28.19 รายได้เฉล่ียต่อเดื อน  
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.69 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.15 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.65  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.79 ไม่ระบุรายได ้
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1. วันนีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี (จ าแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) 
อันดับ 

บุคคลทีค่นภาคตะวนัออกจะสนบัสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวนันี ้ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 

รวม 
ตะวันออก 12 ตะวันออก 23 

1 น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ ต้องการให้ 
คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ช่ืนชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย  
ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ช่ืนชอบผลงานของตระกูลชินวตัร  

26.27 23.39 25.09 

2 นายพิธา ลิ้ม เจริญ รัตน์  (พรรคก้าวไกล)  เพราะ เป็นคน รุ่นใหม่                
มีวิสัยทศัน์ ช่ืนชอบนโยบายของพรรคกา้วไกล ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า 
ช่ืนชอบอุดมการณ์ของพรรคกา้วไกล 

19.92 11.94 16.64 

3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนซ่ือสัตย์ สุจริต ต้องการ 
ให้บริหารประเทศอยา่งต่อเน่ือง และมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร  

13.22 14.25 13.64 

4 ยังหาคนท่ีเหมาะสมไม่ได้ 11.78 14.98 13.09 
5 พล.ต.อ.เสรีพิ ศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคน

ตรงไปตรงมา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และช่ืนชอบวิธีการท างาน 
7.97 9.26 8.50 

6 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นคน 
มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ช่ืนชอบผลงานในอดีต ท่ีผ่านมา  
และตอ้งการเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงเขา้มาบริหารประเทศ 

5.76 9.38 7.25 

7 นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้  
ดา้นเศรษฐกิจ และมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร 

3.73 1.46 2.80 

8 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงท าจริง 
และช่ืนชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย 

1.69 3.29 2.35 

9 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีประสบการณ์
ดา้นการบริหาร และช่ืนชอบพรรคประชาธิปัตย ์

1.53 1.70 1.60 

 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ เป็นคนท่ีพูดจริงท าจริง  
มีประสบการณ์ดา้นการบริหาร และช่ืนชอบพรรคเพื่อไทย 

0.93 2.56 1.60 

10 ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ช่ืนชอบ
แนวคิดและวิธีการท างาน 

1.69 1.34 1.55 

 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.51 3.04 1.55 
11 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ เป็นคน 

มีความรู้ดา้นเศรษฐกิจ มีวิสัยทศัน์ และมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร 
1.78 0.85 1.40 

 อื่น ๆ1  3.22 2.56 2.94 
 รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 1. อ่ืน ๆ ได้แก่ นายมิ่งขวญั แสงสุวรรณ์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพฒันา) นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์)            
พล เอกประวิตร วงษ์ สุ วรรณ  (พ รรคพลังประชารัฐ ) นายอภิ สิท ธ์ิ  เวชชาชีวะ  (พรรคประชาธิ ปัตย์) น ายพี ระพัน ธ์ุ  สาลี รัฐ วิภาค                             
(พรรครวมไทยสร้างชาติ) นพ.วรงค์ เดช กิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายเศรษฐา ทวีสิน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า)                    
นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายชวน หลีกภยั (พรรคประชาธิปัตย)์ และนายวิกรม กรมดิษฐ์   

  2. กลุ่มภาคตะวนัออก 1 ประกอบดว้ย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    
  3. กลุ่มภาคตะวนัออก 2 ประกอบดว้ย จนัทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
2. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของท่าน) จากพรรคการเมืองใด (จ าแนกตามกลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก) 

อันดับ พรรคการเมืองทีค่นภาคตะวนัออก 
มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี ้ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 
รวม 

ตะวนัออก 1 ตะวันออก 2 

1 พรรคเพื่อไทย 31.78 36.42 33.68 
2 พรรคกา้วไกล 22.80 14.25 19.29 
3 ยงัไม่ตดัสินใจ 13.48 19.13 15.79 
4 พรรคพลงัประชารัฐ 11.44 8.28 10.14 
5 พรรคประชาธิปัตย ์ 7.03 6.82 6.95 
6 พรรคเสรีรวมไทย 3.98 3.53 3.80 
7 พรรคภูมิใจไทย 2.29 4.14 3.05 
8 พรรคไทยสร้างไทย 2.29 3.41 2.75 
9 พรรคชาติพฒันากลา้ 1.44 0.61 1.10 

 อื่น ๆ4  3.47 3.41 3.45 
 รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 4. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติไทยพฒันา พรรคกลา้ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคไทยภกัดี 
พรรคไทยศรีวิไลย ์พรรคเพ่ือชาติ และพรรคประชาชาติ 

 
3. วันนีท่้านมีแนวโน้มจะเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ จากพรรคการเมืองใด (จ าแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) 

อันดับ พรรคการเมืองทีค่นภาคตะวนัออก 
มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ในวันนี ้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 
รวม 

ตะวันออก 1 ตะวันออก 2 

1 พรรคเพื่อไทย 32.62 35.20 33.68 
2 พรรคกา้วไกล 21.95 14.98 19.09 
3 ยงัไม่ตดัสินใจ 14.24 19.12 16.24 
4 พรรคพลงัประชารัฐ 10.76 8.89 10.00 
5 พรรคประชาธิปัตย ์ 7.12 7.55 7.30 
6 พรรคเสรีรวมไทย 4.07 4.14 4.10 
7 พรรคไทยสร้างไทย 2.46 3.41 2.85 
8 พรรคภมิูใจไทย 1.95 3.78 2.70 
9 พรรคสร้างอนาคตไทย 1.27 0.61 1.00 

 อื่น ๆ5  3.56 2.32 3.04 
 รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: 5.  อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคชาติพฒันากลา้ พรรคชาติไทยพฒันา พรรคกลา้ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคไทยศรีวิไลย ์
พรรคไทยภกัดี พรรคเพ่ือชาติ และพรรคประชาชาติ 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

ภาคตะวนัออก 2,001 100.00 
รวม   2,001  100.00 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการแบ่งกลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก 

กลุ่ม จ านวน ร้อยละ 
ภาคตะวนัออก 1 1,180 58.97 
ภาคตะวนัออก 2 821 41.03 

รวม   2,001  100.00 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 967 48.33 
หญิง 1,034 51.67 

รวม   2,001  100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 271 13.54 
26-35 ปี 371 18.54 
36-45 ปี 411 20.54 
46-59 ปี 527 26.34 
60 ปีขึ้นไป 421 21.04 

รวม   2,001  100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,920 95.95 
อิสลาม 49 2.45 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 26 1.30 
ไม่ระบ ุ 6 0.30 

รวม   2,001  100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 677 33.83 
สมรส 1,259 62.92 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 64 3.20 
ไม่ระบ ุ 1 0.05 

รวม   2,001  100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 512 25.59 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 700 34.98 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 209 10.44 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 509 25.44 
สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 70 3.50 
ไม่ระบ ุ 1 0.05 

รวม   2,001  100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 147 7.35 
พนกังานเอกชน 393 19.64 
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 439 21.94 
เกษตรกร/ประมง 193 9.64 
รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 315 15.74 
พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 423 21.14 
นกัเรียน/นกัศึกษา 90 4.50 
ไม่ระบ ุ 1 0.05 

รวม   2,001  100.00 
 

ตารางที ่9 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 457 22.84 
ไม่เกิน 10,000 บาท 374 18.69 
10,001-20,000 บาท 564 28.19 
20,001-30,000 บาท 214 10.69 
30,001-40,000 บาท 83 4.15 
40,001 บาทขึ้นไป  93 4.65 
ไม่ระบ ุ 216 10.79 

รวม   2,001  100.00 
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