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ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง :  คนกรุงเทพฯ กับแนวทางการเลือกผูวาฯ กทม. คนใหม 
 

ดวยวันที่ 5 กนัยายนที่ผานมา เปนวันสุดทายของการรับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร    ศูนยวจัิยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  จึงไดจัดทําโครงการสํารวจเรื่อง  
“คนกรุงเทพฯ กับแนวทางการเลือกผูวาฯ กทม. คนใหม ”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,285 คน โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 5 กันยายน (หลงั 15.00 น.) - 6 กันยายน 
ที่ผานมา  สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. ความคิดเห็นในเรื่องบทบาทความสาํคัญของ ผูวาฯ กทม. ที่มีตอชีวติความเปนอยูของ 
คนกรุงเทพฯ  พบวา  

- เห็นวามีบทบาทสําคัญมาก   รอยละ 50.4 
- เห็นวาสําคญัคอนขางมาก  รอยละ 44.0 
- เห็นวาสําคญัคอนขางนอย  รอยละ 4.4 
- เห็นวาไมสําคญัเลย   รอยละ 1.2 
   

2. ปญหาที่คาดหวังวาจะไดรับการแกไขจากผูวาฯ กทม. คนใหม มากที่สุด  
- ปญหาการจราจร     รอยละ 40.0 
- ปญหาขยะ มลพิษ และสิง่แวดลอม    รอยละ 18.8 
- ปญหาความไมปลอดภัยในชีวติและทรพัยสิน  รอยละ 17.2 
- ปญหายาเสพติด การพนัน    รอยละ 7.7 
- ปญหาแหลงเสื่อมโทรม ชุมชนแออัด   รอยละ 7.2 
- ปญหาน้ําทวม      รอยละ 6.7  
- ปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาหาบเรแผงลอย ปญหาคนจรจัด 
    ทุกปญหาที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของคน กทม. รอยละ 2.4 
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3. ความตัง้ใจในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในวันที่ 5 ตุลาคมที่จะถึงน้ี   พบวา 

- จะไปใชสิทธิเลือกตั้ง    รอยละ 87.5 
- จะไมไปใชสทิธิเลือกตั้ง   รอยละ 3.1 
- ไมแนใจ    รอยละ 9.4 

 
4. เกณฑในการตัดสินใจเลอืกผูวาฯ กทม. คนใหม    

- เลือกผูที่มีแนวทางการแกปญหาชัดเจน เปนไปได  รอยละ 21.9 
- เลือกผูที่มองเห็นปญหาของ กทม.    รอยละ 21.5 
- เลือกผูที่ไมมีประวัติดางพรอยเร่ืองทุจริต   รอยละ 15.2 
- เลือกผูที่มีประสบการณงาน กทม.     รอยละ 12.7 
- เลือกผูที่สามารถสานงานเดิมตอได    รอยละ 12.6 
- เลือกผูที่เคยประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน  รอยละ 9.7  
- เลือกผูที่ใหผลประโยชนตอบแทนมากที่สุด   รอยละ 2.4 
- เลือกผูที่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง    รอยละ 1.2 
- เลือกผูที่มีชือ่เสียง      รอยละ 1.0 
- เลือกผูที่คาดวาจะมีคะแนนนํา     รอยละ 0.7 
- อ่ืนๆ เชน เลือกผูที่เขาถึงประชาชน  

และเลือกผูที่มีความคิดสรางสรรคแปลกใหม   รอยละ 1.1 
 

5.  เมื่อถามวามีผูสมัครที่จะเลือกใหเปน ผูวาฯ กทม. คนใหมอยูในใจแลวหรือยัง พบวา 
 - มีอยูในใจแลว .............................................................................................รอยละ 64.9 

โดยกลุมตัวอยางระบุชื่อผูสมัครที่คิดจะเลอืก ดังน้ี  ๖เ  
- นายอภิรักษ  โกษะโยธนิ ..............................................รอยละ 39.6    
- นายชูวิทย  กมลวิศษิฏ...................................................รอยละ 11.3   
- ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์........................................รอยละ 7.2   
- นายประภัสร จงสงวน …………..………………….…….รอยละ 3.5 
- อ่ืนๆ    .........................................................................รอยละ 3.3 
 

- ยังไมมีอยูในใจ...............................................................................................รอยละ 35.1  
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6. เมื่อถามผูที่ระบุวา มีผูสมคัรที่จะเลือกอยูในใจแลวถึงโอกาสในการเปลี่ยนใจจากผูสมัครที่ได
เลือกไวขางตน  พบวา ในจํานวนนี้ 

 
- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจแลว   รอยละ 39.5 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผูสมัครคนอื่น  รอยละ 25.4 
 
 โดยแยกตามผูสมัครไดดังน้ี 

 ผูที่ระบวุาจะเลือกนายอภิรักษ โกษะโยธิน  มีอยูรอยละ 39.6 
- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 27.0 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 12.6 
 

 ผูที่ระบวุาจะเลือกนายชวูิทย  กมลวิศษิฏ  มีอยูรอยละ 11.3 
- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 5.4 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 5.9 

 
 ผูที่ระบวุาจะเลือกดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  มีอยูรอยละ 7.2 

- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 3.0 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 4.2 

 
  ผูที่ระบวุาจะเลือกนายประภัสร จงสงวน  มีอยูรอยละ 3.5 

- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 2.5 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 1.0 
 

 ผูที่ระบวุาจะเลือกผูสมัครคนอื่นๆ  มีอยูรอยละ 3.3 
- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 1.5 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 1.8 

 
7. สําหรับองคประกอบในการหาเสียงที่มีผลตอการตัดสินใจวาจะเลือกผูสมัครคนใด   พบวา   

เน้ือหาสาระที่ผูสมัครนําเสนอ จะมีผลตอการตัดสนิใจมากที่สุด ขณะที่จํานวนปายโฆษณาหาเสียงของ
ผูสมัครจะมีผลตอการตัดสนิใจนอยที่สุด  ดังน้ี 

-  เน้ือหาสาระที่ผูสมัครนําเสนอ    รอยละ 66.8 
- ความนาเชื่อถือของทีมผูสนับสนุน    รอยละ 34.2 
- ความบอยครั้งที่ไดรับรูเรือ่งราวของผูสมัครผานสื่อตางๆ  รอยละ 26.8 
- การลงพื้นที่พบปะประชาชน     รอยละ 25.8 
- ลีลาการปราศรัยหาเสียง     รอยละ 11.3 
- จํานวนปายโฆษณาหาเสยีงของผูสมัคร    รอยละ 5.4 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th        

 



 4

รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. บทบาทความสําคัญของผูวาฯ กทม. ตอชีวติความเปนอยูของคนกรุงเทพฯ 
2. ปญหาที่คาดหวังวาจะไดรับการแกไขจากผูวาฯ กทม. มากที่สุด  
3. ความตั้งใจในการไปใชสทิธิเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2551  
4. เกณฑที่ใชในการเลือกผูวาฯ กทม. คนใหม 
5. การมีบุคคลในใจที่คิดวาจะเลือกใหเปนผูวาฯ กทม. คนใหม  และโอกาสในการเปลี่ยนใจไปเลือก 
    ผูสมัครคนอื่นๆ  
6. องคประกอบในการหาเสยีงของผูสมัครที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูวาฯ กทม.  
 

ระเบียบวิธีในการสํารวจ  
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศยัอยูในกรุงเทพมหานคร

ทั้ง 50 เขต ดวยวธิีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,285 คน เปนเพศชาย รอยละ 49.6 
และเพศหญิง รอยละ 50.4 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
   ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน 
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  วันที่ 5 กันยายน (หลัง 15.00 น.) - 6 กันยายน 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  วันที่ 7 กันยายน 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 
  

 

 
 
 
 
 

 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 638 49.6 
            หญิง 647 50.4 
อายุ   
            18-25 ป 295 23.0 
            26-35 ป 378 29.4 
            36-45 ป 319 24.8 
            46 ปขึ้นไป  293 22.8 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 478 37.2 
            ปริญญาตรี 703 54.7 
            สูงกวาปริญญาตรี 104 8.1 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  166 12.9 
           พนักงาน  ลูกจางบริษัทเอกชน 409 31.8 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 348 27.1 
           รับจางทั่วไป 132 10.3 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ  98 7.6 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 132 10.3 

รวม 1,285  100.0 


