
 
คนกรุงเลือกผูวาฯ ดวยอารมณไหน  

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 
 การสํารวจครัง้นี้  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ในประเดน็  

• บทบาทความสําคัญของ ผูวาฯ กทม. ตอชีวิตความเปนอยูของคน กทม. 
• ความคาดหวังตอบทบาทในการแกปญหาจากผูวาฯ กทม. 
• การมผีูสมัครที่จะเลือกอยูในใจ 
• โอกาสในการเปลี่ยนใจในการเลือกผูสมัครผูวาฯ กทม. 
• แนวทางในการเลือกผูวาฯ กทม. 
• ปจจัยสําคญัในการหาเสียงที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูวาฯ กทม. 

 ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 
                                การสํารวจ ใชวธิีสุมตัวอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของกรุงเทพฯ   
            ใชวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  กลาวคือ  
                                ข้ันท่ี 1 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต ดังนี้ 

   บึงกุม  สะพานสูง  คลองสาน  ดสิุต  ตลิ่งชัน  ทุงคร ุ บางแค  ภาษเีจรญิ  จอมทอง  ดอนเมือง  ดินแดง   
   ทวีวัฒนา   บางขุนเทียน  บางกะป  สวนหลวง  สัมพันธวงศ  บางกอกนอย  บางบอน บางกอกใหญ   
   บางรัก  คลองสามวา  คันนายาว  จตุจักร  มีนบุร ี สายไหม  ธนบุร ี บางนา บางคอแหลม  พระนคร   
   ปอมปราบฯ     ปทุมวัน  พญาไท  สาทร  ยานนาวา  ราชเทว ี วัฒนา ราษฎรบูรณะ  พระโขนง   
   ประเวศ  บางเขน  หลักสี ่ หวยขวาง  ลาดกระบัง  ลาดพราว  วังทองหลาง  หนองแขม  หนองจอก   
   คลองเตย  บางซ่ือ  บางพลดั  

                   ข้ันที่ 2 จากแตละเขตที่สุมได  สุมถนน  ซอย และที่อยูอาศัย 
                                ข้ันท่ี 3 สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน  1,495   คน 
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        ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
  ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95%  
 วธิีเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได 
               ในเรื่อง   “ คนกรุงเลอืกผูวาฯ ดวยอารมณไหน ” 
 ระยะเวลาในการเก็บขอมลู    :  2  สิงหาคม  2547 

วันที่เผยแพรผลการสํารวจ    :  3  สิงหาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
โทร. 0-2350-3500 ตอ 776   http://research.bu.ac.th 
 
 

ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต  
18 ปข้ึนไป   จาํนวน 1,495  คน      เปนชาย รอยละ 49.0    เปนหญิง รอยละ 51.0  

โดยเลือกสุมตวัอยางในชวงอายุตาง ๆ จํานวนใกลเคียงกัน คือ   มีอายรุะหวาง 18-25 ป  รอยละ 24.7     
       มีอายุระหวาง 26-35 ป รอยละ 26.5     มีอายุระหวาง 36-45 ป  รอยละ 25.5     และ มีอายุ 45 ปข้ึนไป รอยละ 23.3 

  ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยาง   ประถมศกึษา รอยละ 11.3      มัธยมศกึษา รอยละ 22.2     
ระดับปวช. รอยละ 10.9     ระดับปวส./อนปุรญิญาตรี  รอยละ 12.2      ระดับปริญญาตรี  รอยละ 36.7  
และสูงกวาปรญิญาตรี รอยละ 6.7  

  กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการ รอยละ 5.3       รัฐวิสาหกิจ  รอยละ 5.6    พนักงานบรษิัทเอกชน   
       รอยละ 22.2    เจาของกิจการ  รอยละ 13.6    รับจางทัว่ไป รอยละ 10.8       คาขาย   รอยละ 17.1    นักศึกษา  รอยละ 15.3     
       พอบาน/แมบาน รอยละ 8.8    และอื่น ๆ อีกรอยละ 1.2  
1. กลุมตวัอยางรอยละ 59.5  มคีวามเห็นวา  ผูวาฯ กทม. มบีทบาทสําคัญมากตอชวีติความเปนอยูของคน กทม.    

ขณะที่รอยละ 31.3 เห็นวาผูวาฯ กทม. มีบทบาทและความสําคัญนอย    และอีกรอยละ 9.2 เห็นวาไมมีความสําคัญ  
2. สวนความคาดหวังตอบทบาทในการแกปญหาดานตาง ๆ จากผูวาฯ กทม. นั้น  กลุมตวัอยางรอยละ 41.9  คาดหวังบทบาท 

 ในการแกปญหาจราจรมากที่สุด      รองลงมา คือ ปญหาขยะ/มลพิษ รอยละ 19.1     ยาเสพติด รอยละ 12.0       
อาชญากรรม รอยละ 11.0    แหลงเส่ือมโทรม/ชุมชนแออดั รอยละ 10.4    นํ้าทวม รอยละ 4.0   และอื่น ๆ รอยละ 1.7 
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3. จากการสอบถามครั้งนีพ้บวา กลุมตวัอยางสวนใหญ (รอยละ 74.0) จะไปเลือกตั้งผูวาฯ กทม.   ในขณะที่อีกรอยละ 16.1 

ยังไมแนใจ  และอกีรอยละ 9.8 จะไมไปเลอืกตั้ง  
       โดยเหตุผลของกลุมตัวอยางที่คิดวาจะไมไปเลือกตัง้ผูวาฯ กทม. คือ ไมมีผูสมัครท่ีถูกใจ    คิดวาเลอืกไปกไ็มสามารถ 
แกปญหา กทม. ได     และตดิธรุะ/ไปตางจงัหวัด   

 ผลสาํรวจเฉพาะกลุมตัวอยางที่ระบวุาจะไปเลือกตั้ง ผูวาฯ กทม.  
4. กลุมตวัอยางรอยละ 60.5  บอกวา มผีูสมัครท่ีจะเลอืกอยูในใจแลว   และอีกรอยละ 39.5  ยังไมมผีูสมัครท่ีจะเลือกอยูในใจ   
5. เมื่อสอบถามถงึโอกาสในการเปลี่ยนใจไปเลือกผูสมัครคนอื่นในชวงกอนจะถึงกําหนดวนัเลือกตั้ง   พบวา   

กลุมตวัอยางรอยละ 58.3 คิดวาตนเองมีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผูสมคัรคนอืน่อกี   สวนอีกรอยละ 41.7  คิดวามั่นใจ 
และจะไมเปลีย่นใจไปเลือกผูสมัครคนอืน่ 

6. สําหรับแนวทางในการเลอืกผูวาฯ กทม. ของกลุมตวัอยาง พบวา  กลุมตวัอยางสวนใหญ (รอยละ 31.1) ดูคุณสมบัติและ 
ความสามารถของผูสมคัรเปนหลกั      รองลงมา คือ ดูนโยบายท่ีนาํเสนอ (รอยละ 20.8)    เลือกผูมีประสบการณ 
งาน กทม. (รอยละ 19.1)     เลือกเพื่อใหมาทํางานประสานกับรัฐบาล (รอยละ 9.1)     เลือกผูสมัครหนาใหม (รอยละ 6.7) 
เลือกเพื่อมาคานอํานาจรัฐบาล (รอยละ 4.5)    เลือกเพื่อความสะใจ (รอยละ 3.3)    เลือกตามกระแสนิยม (รอยละ 2.5) 
เลือกจากบุคลกิหนาตา (รอยละ 2.0)  และอืน่ ๆ อีกรอยละ 1.0 

7. สวนปจจยัสําคัญในการหาเสียงของผูสมคัรที่มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกผูวาฯ กทม.  พบวา 
อับดบั 1  คอื  เนื้อหาสาระทีผู่สมัครนําเสนอ    รอยละ 50.9  
อับดับ 2  คือ  ความนาเชื่อถอืของทีมผูสนบัสนุน       รอยละ 14.2 
อับดับ 3  คือ  การไดพบปะผูสมัครที่มาเดนิหาเสียง        รอยละ 13.8 
อับดับ 4  คือ  ความบอยครั้งในการรับรูเรื่องราวของผูสมคัรผานสื่อตาง ๆ     รอยละ 8.7 
อับดับ 5  คือ  ลีลาการปราศรัยหาเสียง    รอยละ 8.1   
อับดับ 6  คือ  จํานวนปายโฆษณาหาเสียงของผูสมัคร  รอยละ 2.8  
อับดับ 7  คือ  อ่ืน ๆ   รอยละ 1.5 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 

 
 ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 732 49.0 
            หญิง 763 51.0 
อายุ :   
            18 – 25 ป 369 24.7 
            26 – 35 ป 396 26.5 
            36 – 45 ป 381 25.5 
            45 ปข้ึนไป 349 23.3 
 การศึกษา:   
            ประถมศึกษา   169 11.3 
            มัธยมศึกษา 332 22.2 
            ปวช.       163 10.9 
            ปวส./อนุปรญิญา 183 12.2 
            ปรญิญาตร ี 548 36.7 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 100 6.7 
 อาชีพ :   
            รับราชการ 79 5.3 
            รัฐวิสาหกิจ 84 5.6 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 332 22.2 
            เจาของกิจการ 203 13.6 
            รับจางทั่วไป 162 10.8 
            คาขาย 256 17.1 
            นักศึกษา 229 15.3 
            พอบาน/แมบาน 132 8.8 
            อ่ืน ๆ         18 1.2 
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ตารางที่ 1  ทานคิดวา ผูวาฯ กทม. มีบทบาทสําคัญตอชีวติความเปนอยูของคน กทม. มากนอยเพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
สําคัญมาก 890 59.5 
สําคัญนอย 468 31.3 
ไมสําคัญ 137 9.2 

 
ตารางที่ 2  ทานคาดหวังบทบาทในการแกปญหาดานใดจากผูวาฯ กทม. มากที่สุด 

 จํานวน รอยละ 
จราจร 626 41.9 
ขยะ / มลพิษ 286 19.1 
ยาเสพติด 179 12.0 
อาชญากรรม 164 11.0 
แหลงเสื่อมโทรม ชุมชนแออดั 155 10.4 
นํ้าทวม 60 4.0 
อ่ืน ๆ 25 1.7 

 
ตารางที่ 3  ทานจะไปเลือกตัง้ ผูวาฯ กทม. หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
ไป 1107 74.0 
ไมไป 147 9.8 
ไมแนใจ 241 16.1 

 
ตารางที่ 4  ทานมีผูสมัครทีจ่ะเลือกอยูในใจแลวหรือยัง 

 จํานวน รอยละ 
มีแลว 816 60.5 
ยังไมม ี 532 39.5 

 
ตารางที่ 5  ทานคิดวาจะมโีอกาสเปลีย่นใจไปเลือกผูสมัครคนอื่น หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
มีโอกาสเปลี่ยนใจ 786 58.3 
ไมเปลีย่นใจ 562 41.7 
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ตารางที่ 6  ทานมีแนวทางในการเลือกผูวาฯ กทม. อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ดูคุณสมบตัแิละความสามารถของผูสมคัร 419 31.1 
ดูนโยบายที่นําเสนอเปนหลัก 280 20.8 
เลือกผูมีประสบการณงาน กทม. 258 19.1 
เลือกเพื่อใหมาทํางานประสานกับรัฐบาล 122 9.1 
เลือกผูสมัครหนาใหม 90 6.7 
เลือกเพื่อมาคานอํานาจรัฐบาล 61 4.5 
เลือกเพื่อความสะใจ 44 3.3 
เลือกตามกระแสนิยม 34 2.5 
เลือกจากบุคลกิ หนาตา 27 2.0 
อ่ืน ๆ 13 1.0 

 
ตารางที่ 7  ปจจัยสําคัญในการหาเสียงท่ีมีผลตอการตัดสนิใจเลือกผูวาฯ กทม. ของทาน 

 จํานวน รอยละ 
เนื้อหาสาระทีผู่สมัครนําเสนอ 688 50.9 
ความนาเชื่อถอืของทีมผูสนบัสนุน 192 14.2 
การไดพบปะผูสมัครที่มาเดนิหาเสียง 187 13.8 
ความบอยครั้งในการรับรูเรื่องราวของผูสมคัรผานสื่อตาง ๆ 117 8.7 
ลีลาการปราศรัยหาเสียง 110 8.1 
จํานวนปายโฆษณาหาเสียงของผูสมัคร 38 2.8 
อ่ืน ๆ 20 1.5 

 


