
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ   
ตอการประกาศลาออกจากตําแหนงผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ  โกษะโยธิน 

 
 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายนทีผ่านมา นายอภิรักษ โกษะโยธิน ไดประกาศลาออกจากตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เน่ืองดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด
ฐานปฏิบตัิหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีใ่นคดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง เรือดับเพลิง และอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย
ของกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีการลาออกจะมีผลหลังวันที ่19 พฤศจิกายน 2551    ศูนยวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
(กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯตอการ
ประกาศลาออกจากผูวาฯ กทม. ของ นายอภิรักษ  โกษะโยธิน”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป
ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิ้น 1,225 คน เปนเพศชายรอยละ 46.1 และเพศหญิงรอยละ 53.9 เม่ือ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลได ดังน้ี 

        
1. ความเห็นของคนกรุงเทพฯ ตอการที่ นายอภิรักษ  โกษะโยธิน ประกาศลาออกจากตําแหนง

ผูวาฯ กทม.  
- เห็นดวย รอยละ 69.2 

เหตุผลที่เห็นดวย   
- เปนการแสดงความรับผดิชอบ เปนตวัอยางที่ดี 
  ใหกับนักการเมืองคนอื่นๆ และถือเปนบรรทัดฐานการเมืองใหม  รอยละ 46.4      
- เชื่อวามีความผิดจริง ตองยอมรับความผิด           รอยละ 16.1 
- ผลงานไมมี ไมเหมาะกับตาํแหนงน้ีอยูแลว     รอยละ  2.1 
- เปนการรักษาภาพพจนใหกับพรรค          รอยละ  0.2 
- อ่ืนๆ เชน อยากใหเลือกตัง้ใหมเพ่ือใหโอกาสคนอื่นมาทํางานแทน     

     ดีกวาถูกศาลตัดสินใหพนจากตําแหนง ฯลฯ  รอยละ  4.4 
 

- ไมเห็นดวย รอยละ  30.8 
เหตุผลที่ไมเห็นดวย     
- ยังไมถึงเวลา ควรรอใหศาลตัดสิน เพ่ือพิสูจนตัวเองกอน  รอยละ 14.4 
- สิ้นเปลืองงบประมาณการเลือกตั้ง    รอยละ  5.5 
- ที่ผานมาทําหนาที่ผูวาฯ กทม. ไดดีมาตลอด   รอยละ  5.9 
- การลาออกเทากับยอมรับวาทุจริตจริง    รอยละ  5.0 
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2. คะแนนนิยมของคนกรุงเทพฯ ที่มีตอพรรคประชาธิปตย หลังนายอภิรักษประกาศลาออกจาก
ตําแหนงผูวา กทม.  

- สงผลใหคะแนนนิยมเพ่ิมขึ้น  รอยละ  16.7 
- สงผลใหคะแนนนิยมลดลง  รอยละ   31.0 
- ไมมีผลตอคะแนนนิยม  รอยละ   52.3 
 

3. แนวโนมของคนกรุงเทพฯ ในการเลือกผูสมัคร ผูวาฯ กทม. ครั้งตอไป  
- จะเลือกผูสมัครที่มาจากพรรคประชาธิปตย  รอยละ 40.2  
- จะไมเลือกผูสมัครที่มาจากพรรคประชาธิปตย  รอยละ 18.4  
- ยังไมแนใจ      รอยละ 41.4 
 
ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาเฉพาะคนกรุงเทพฯ ที่เคยเลือกนายอภิรักษ โกษะโยธิน เมื่อการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม. ครั้งที่ผานมา ระบุวาจะยงัคงเลือกผูสมัครจากพรรคประชาธิปตยรอยละ 66.8  ไม
เลือกรอยละ 5.1 และยังไมตัดสินใจโดยจะรอดูบุคคลทีพ่รรคจะสงลงสมัครกอนรอยละ 28.1 

 
 
 
 

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

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปน้ี 
1. ความเห็นตอการที่ นายอภิรักษ  โกษะโยธิน ประกาศลาออกจากตําแหนงผูวาฯ กทม. กอนการตัดสิน

คดีของศาลฎกีา 
2. คะแนนนิยมทีมี่ตอพรรคประชาธิปตย หลงัเกิดเหตุการณน้ี 
3. แนวโนมการตัดสินใจเลือกผูสมัครผูวาฯ กทม. ในการเลือกตั้งครั้งหนา 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
       การสํารวจใชการสุมตวัอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้น 
      สุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,225 คน  
      เปนเพศชาย  รอยละ 46.1  และเพศหญิง รอยละ 53.9 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
      ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
บันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  13 พฤศจิกายน 2551 

 
      วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :  14 พฤศจิกายน 2551 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 565 53.9 
            หญิง 660 46.1 
อายุ   
            18-25 ป 298 24.3 
            26-35 ป 437 35.7 
            36-45 ป 292 23.9 
            46 ปขึ้นไป  198 16.1 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 435 35.5 
            ปริญญาตรี 652 53.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 138 11.2 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  115 9.4 
           พนักงานบริษัทเอกชน 502 41.0 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 248 20.2 
           รับจางทั่วไป 140 11.4 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 50 4.1 
           นิสิต/นักศึกษา  122 10.0 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน 48 3.9 

รวม 1,225 100.0 
 
 
 

 


