
 
ใครคือ ผูวาฯ ในฝนของคน กทม. 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ   

  การสํารวจครัง้นี้  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับผูวาฯ กทม. คนตอไป 
ในประเด็นดังนี้    •   ตองการผูวาฯ กทม ที่มาจากพรรคการเมือง หรือ ผูสมัครอิสระ 

• หากมีเฉพาะผูสมัครท่ีมาจากพรรคการเมือง  จะเลือกพรรคใด 
• คุณลกัษณะของ ผูวาฯ กทม. ที่ตองการ 
• ปญหาในกรุงเทพมหานครทีต่องการให ผูวาฯ กทม. เขามาแกไขอันดับแรก 
• หากมีการเลือกตั้งในวันนี้ จะเลือกใครเปน ผูวาฯ กทม. 
• เห็นดวยกับการคานอํานาจรฐับาล โดย ผูวาฯ กทม. ตองมาจากคนละพรรคกับรัฐบาล หรือไม 

ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
           การสุมตวัอยาง  :  การสํารวจใชวธิีสุมตัวอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่อาศัยอยูในเขตปกครอง 
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน  50 เขต  คือ  บึงกุม  สะพานสูง  คลองสาน  ดุสิต  ตลิ่งชัน  ทุงครุ  บางแค  ภาษเีจรญิ  
จอมทอง  ดอนเมือง  ดินแดง  จตุจักร  ทววีัฒนา  บางขนุเทียน  บางกะป  สวนหลวง  สัมพันธวงศ  บางกอกนอย  บางบอน 
บางนา บางกอกใหญ  คลองสามวา  คันนายาว  มนีบุรี  สายไหม  ธนบรุ ี บางคอแหลม  ปอมปราบศตัรูพาย  พระนคร  ปทุม
วัน  พญาไท  ยานนาวา  ราชเทว ี ราษฎรบรูณะ  พระโขนง  ประเวศ  บางเขน  หลักส่ี  หวยขวาง  ลาดกระบัง  ลาดพราว  
วัฒนา วังทองหลาง  หนองแขม  หนองจอก  คลองเตย  บางซื่อ  บางพลัด  บางรัก  สาทร  
                     สุมประชากรเปาหมายท่ีจะสัมภาษณ    ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน   1,946   คน  
          ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
                     ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   
         วธิีเกบ็รวบรวมขอมูล 
                 การเกบ็ขอมูลใชแบบสอบถาม ในเรื่อง  “ ใครคือ  ผูวาฯ ในฝนของคน กทม. ” 
         ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู     • 1  พฤษภาคม  2547   
         วันที่เผยแพรผลการสํารวจ    •  3  พฤษภาคม  2547   
         โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรงุเทพ 
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ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิสีํารวจภาคสนาม ผูตอบแบบสอบถามอาย ุ 18 ปข้ึนไป  อาศัยอยูใน 
       เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 1,946  คน     เปนชาย รอยละ 49.7      เปนหญิง รอยละ 50.3   
                กลุมตวัอยาง รอยละ 26.7 มีอายุระหวาง 18 -25 ป    รอยละ 28.1 มีอายุระหวาง 26-35 ป    
       รอยละ 25.3  มีอาย ุระหวาง 36-45 ป     และ รอยละ 19.9  มีอาย ุ45 ปข้ึนไป 

       สําหรับการศกึษาของกลุมตวัอยาง   รอยละ 8.0  มีการศกึษาระดับประถมศึกษา    รอยละ 20.0 ระดับ 
       มัธยมศกึษา   รอยละ 12.5 ระดับปวช.     รอยละ 11.6  ระดับปวส. / อนุปรญิญาตร ี    รอยละ 39.9  ระดับปริญญาตร ี   
       และรอยละ 8.0   สูงกวาปรญิญาตร ี
                กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการ รอยละ 7.8      พนกังานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 9.7        
       พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 21.7     เจาของกิจการ รอยละ 11.4       รับจางทัว่ไป รอยละ 10.2      คาขาย รอยละ 14.6  
       นักศึกษา รอยละ 16.9     พอบาน/แมบาน รอยละ 6.1     และอาชีพอ่ืน ๆ อีกรอยละ 1.5   
 
1. คนกรุงเทพรอยละ 52.6  ตองการ ผูวาฯ กทม. ท่ีมาจากพรรคการเมือง    อีกรอยละ 47.4 ตองการผูวาฯ กทม. ทีม่าจาก 

ผูสมัครอิสระ 
2. หากมีเฉพาะผูสมัคร ผูวาฯ กทม. ท่ีมาจากพรรคการเมือง  กลุมตวัอยางสวนใหญ (รอยละ 48.1) จะเลอืกผูสมัครท่ีมา

จากพรรคไทยรกัไทย     รองลงมา  รอยละ 30.0  เลือกพรรคประชาธิปตย   รอยละ 5.1 เลือกพรรคชาติพัฒนา 
รอยละ 4.7 เลอืกพรรคชาติไทย     

ในขณะที่คน กทม. รอยละ 12.1 ระบวุา หากจะตองเลือกผูวาฯ กทม. ที่มาจากพรรคการเมืองจะไมใชสิทธิเลือกตัง้ 
3. โดยกลุมตวัอยางรอยละ 41.8 ระบวุา ตองการ ผูวาฯ กทม. ท่ีเปนชาย      รอยละ 12.7  ตองการผูวาฯ กทม. ที่เปนหญิง 
4. คุณลกัษณะของผูวาฯ กทม. ท่ีกลุมตวัอยางใหความสําคญัและตองการใหมีมากท่ีสุด  คือ  ซือ่สัตยสจุริต  รอยละ 32.9 

มีความรูความสามารถ  รอยละ 31.5    มีวสิัยทัศน รอยละ 18.7 ขยัน/อดทน รอยละ 14.4    และอ่ืน ๆ  อีกรอยละ 2.4 
5. กลุมตวัอยางรอยละ 32.3  ระบุวา ปญหาการจราจร คอื ปญหาในกรุงเทพมหานครที่ตองการให ผูวาฯ กทม. เขามา 

แกไขเปนอันดบัแรก     รองลงมา รอยละ 24.8 คือ ดานความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิน    รอยละ 21.1 ปญหา 
ส่ิงแวดลอม/ควันพิษ/ขยะมูลฝอย       รอยละ 12.0 ปญหายาเสพติด         รอยละ 4.1 ปญหาหาบเรแผงลอย     
รอยละ 3.6 ปญหาน้ําทวม     และอื่น ๆ อีกรอยละ 1.5 

6. หากพรรคไทยรกัไทยไมสงผูสมัครลงรับเลอืกตั้ง ผูวาฯ กทม.  จะสงผลลบตอความนาเชื่อถือของพรรคในสายตาคน 
กทม.  น้ัน  กลุมตวัอยางรวมรอยละ 46.2 ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ในขณะที่รวมรอยละ 34.4 เห็นดวยและ
เห็นดวยอยางยิ่ง   และอกีรอยละ 19.4 ไมมคีวามเห็น 
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7. คนกรุงรอยละ 44.0 ไมเชื่อวา นางปวีณา หงสกลุ จะลงสมัครผูวาฯ กทม. ในนามผูสมคัรอิสระโดยปราศจากพรรค
การเมอืงหนุนหลัง     รอยละ 24.8 ระบวุา เชื่อ    และอีกรอยละ 31.2 ไมมีความเห็น 

8. กลุมตวัอยางรวมรอยละ 45.3  เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งกับความคดิที่วา  เพือ่ใหเกิดการคานอํานาจรัฐบาล   ผูวาฯ กทม.  
ควรมาจากคนละพรรคกับพรรครัฐบาล     ในขณะท่ีรวมรอยละ 33.1  ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง  และรอยละ 21.6 
ไมมีความเห็น 

9. หากมกีารเลือกตั้งใน วนันี้  คน กทม. รอยละ 27.5  จะเลอืก ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบรูณ เปนผูวาฯ กทม. 
ตามดวย นางปวีณา หงสกุล รอยละ 20.9 นายอภริกัษ โกษะโยธนิ รอยละ 20.1       ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทย 
รอยละ 13.3       นายชวูิทย กมลวิศษิฎ รอยละ 8.6         

ในขณะที่คน กทม. รอยละ 9.6 จะไมใชสิทธิ์เลือกตั้งหากมีการเลือกตัง้ใน วนันี ้         
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

                ขอมูลประชากรศาสตร  : 
 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 967 49.7 
            หญิง 979 50.3 
อายุ :   
            18 - 25 ป 520 26.7 
            26 - 35 ป 546 28.1 
            36 - 45 ป 492 25.3 
            45 ป ข้ึนไป 388 19.9 
การศกึษา :   
            ประถมศึกษา 156 8.0 
            มัธยมศึกษา 390 20.0 
            ปวช. 243 12.5 
            ปวส. / อนุปรญิญา 225 11.6 
            ปรญิญาตร ี 776 39.9 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 156 8.0 
อาชีพ :   
            รับราชการ           152 7.8 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 189 9.7 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 423 21.7 
            เจาของกิจการ 221 11.4 
            รับจางท่ัวไป 199 10.2 
            คาขาย 284 14.6 
            นักศึกษา 329 16.9 
            พอบาน/แมบาน 119 6.1 
            อาชีพอ่ืน ๆ 30 1.5 
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ตารางที่ 1  ทานตองการ ผูวาฯ กทม. ท่ีมาจากพรรคการเมือง หรอื ผูสมัครอิสระ 
 จํานวน รอยละ 
พรรคการเมือง 1024 52.6 
ผูสมัครอิสระ 922 47.4 

 
ตารางที่ 2  หากทานตองเลอืก ผูวาฯ กทม. ท่ีมาจากพรรคการเมอืง  ทานจะเลอืกผูสมคัรที่มาจากพรรคใด 

 จํานวน รอยละ 
ไทยรกัไทย 936 48.1 
ประชาธิปตย 583 30.0 
ชาติพัฒนา 99 5.1 
ชาติไทย 92 4.7 
ไมใชสิทธิเลือกตั้ง 236 12.1 

 
ตารางที่ 3  ทานตองการ ผูวาฯ กทม. ท่ีเปน  หญิง หรอื ชาย 

 จํานวน รอยละ 
หญิง 247 12.7 
ชาย 813 41.8 
ไมเจาะจง 886 45.5 

 
ตารางที่ 4  คณุลกัษณะของ ผูวาฯ กทม. ท่ีทานตองการใหมีมากท่ีสุด   

 จํานวน รอยละ 
ซ่ือสัตยสจุรติ 641 32.9 
มีความรูความสามารถ 613 31.5 
มีวิสัยทัศน 364 18.7 
ขยัน/อดทน 281 14.4 
อ่ืนๆ 47 2.4 
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ตารางที่ 5  ปญหาในกรุงเทพมหานครที่ทานตองการให ผูวาฯ กทม. เขามาแกไขอันดับแรก 
 จํานวน รอยละ 
การจราจร 628 32.3 
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 482 24.8 
สิ่งแวดลอม ควันพษิ ขยะมูลฝอย 423 21.7 
ยาเสพติด 234 12.0 
หาบเรแผงลอย 79 4.1 
นํ้าทวม 70 3.6 
อ่ืนๆ 30 1.5 

 
ตารางที่ 6  หากพรรคไทยรักไทยไมสงผูสมคัรลงรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม.  จะสงผลลบตอความนาเชื่อถือของคน กทม.    
                   ทานเห็นดวยหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 112 5.8 
เห็นดวย 556 28.6 
ไมเห็นดวย 738 37.9 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 162 8.3 
ไมมีความเห็น 378 19.4 

 
ตารางที่ 7  เชื่อหรือไมวา นางปวีณา หงสกุล จะลงสมัครผูวาฯ กทม. ในนามผูสมัครอิสระโดยปราศจากพรรคการเมืองหนุนหลัง 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อ 481 24.8 
ไมเชื่อ 857 44.0 
ไมมีความเห็น 608 31.2 
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ตารางที่ 8  ทานเห็นดวยกับ การคานอํานาจรัฐบาล โดย ผูวาฯ กทม. ไมควรมาจากพรรครัฐบาล หรือไม 
 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 221 11.4 
เห็นดวย 659 33.9 
ไมเห็นดวย 520 26.7 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 125 6.4 
ไมมีความเห็น 421 21.6 

 
ตารางที่ 9  หากมกีารเลอืกตัง้วันนี้  ทานจะเลอืกใครเปนผูวาฯ กทม 

 จํานวน รอยละ 
ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ 536 27.5 
นางปวีณา หงสกุล 406 20.9 
นายอภิรักษ โกษะโยธิน 391 20.1 
ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทย 259 13.3 
นายชูวิทย กมลวิศิษฎ 167 8.6 
ไมใชสิทธิ์เลือกตั้ง 187 9.6 

 
 


