
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : แนวโนมการเลือกผูวาฯ กทม. คนใหม (สํารวจคร้ังที่ 2) 
 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดกําหนดใหวันที่ 11 มกราคม 2552 เปนวันเลือกตั้งผูวาฯ กทม.  
คนใหม ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “แนวโนม
การเลือกผูวาฯ กทม. คนใหม (สํารวจครั้งที่ 2)”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวนทั้งสิ้น1,594 คน เปนเพศชายรอยละ 48.8 และเพศหญิงรอยละ 51.2 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2551 - 2 มกราคม 
2552 สรุปผลได ดังน้ี 

        
1. การรับรูของคนกรุงเทพฯ เก่ียวกับกําหนดวันเลือกตั้งผูวาฯ กทม. คนใหม ในวันที่ 11 มกราคม 2552 
 

 สํารวจครั้งที่ 1 (8-10 ธ.ค.) 
รอยละ 

สํารวจครั้งที่ 2 (28 ธ.ค.-2 ม.ค.)  
รอยละ 

ทราบ 47.5 88.8 
ไมทราบ 52.5 11.2 

     
2. ความตัง้ใจออกไปใชสิทธิเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในวันที่ 11 มกราคม 2552 
 

 สํารวจครั้งที่ 1 (8-10 ธ.ค.) 
รอยละ 

สํารวจครั้งที่ 2 (28 ธ.ค.-2 ม.ค.)  
รอยละ 

ไป 82.7 87.8 
ไมไป 4.4 3.9 
ไมแนใจ 12.9 8.3 
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3. บุคคลที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะเลือกใหเปนผูวาฯ กทม. คนตอไป คือ  
 

 สํารวจครั้งที่ 1 (8-10 ธ.ค.) 
รอยละ 

สํารวจครั้งที่ 2 (28 ธ.ค.-2 ม.ค.)  
รอยละ 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร                    30.2 36.4 
นายยุรนันท ภมรมนตรี                 7.7 17.9 
ม.ล.ณัฏฐกรณ  เทวกุล                17.2 13.8 
นายแกวสรร อติโพธิ                 4.6 6.3 
นางลีนา จังจรรจา                1.4 0.4 
ผูสมัครหมายเลขอื่น                2.2 4.5 
ยังไมตัดสินใจวาจะเลือกใคร               33.3 19.3 
จะไปใชสทิธิแตไมลงคะแนนเลือกใคร                3.4 1.4 

 
4. เมื่อถามถึงโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผูสมัครคนอ่ืน  พบวา 
 

 สํารวจครั้งที่ 1 (8-10 ธ.ค.) 
รอยละ 

สํารวจครั้งที่ 2 (28 ธ.ค.-2 ม.ค.)  
รอยละ 

ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ 66.6 71.1 
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผูสมัครคนอื่น 33.4 28.9 

 
โดยแยกตามผูสมัครไดดังน้ี 

 ผูที่ระบวุาจะเลือก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร   
- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 81.9 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 18.1 
 

 ผูที่ระบุวาจะเลือก นายยุรนันท ภมรมนตรี  
- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 66.4 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 33.6  

 ผูที่ระบุวาจะเลือก ม.ล.ณัฏฐกรณ  เทวกุล  
- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 68.9 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 31.1 

  
 ผูที่ระบุวาจะเลือก นายแกวสรร  อติโพธ ิ   

- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 51.1 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 48.9 

 
 ผูที่ระบุวาจะเลือก นางลีนา  จังจรรจา   

- ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนใจ รอยละ 33.3 
- มีโอกาสเปลี่ยนใจ  รอยละ 66.7 
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5. เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกผูสมคัรผูวาฯ กทม. ของ คนกรุงเทพฯ คือ 
 
 สํารวจครั้งที่ 1 (8-10 ธ.ค.) 

รอยละ 
สํารวจครั้งที่ 2 (28 ธ.ค.-2 ม.ค.)  

รอยละ 
ดูจากทีมงานและพรรคที่สังกัด     33.5 35.1 
ดูจากนโยบายการดําเนินงาน      39.2 25.9 
ดูจากผลงานในอดีต     13.9 10.5 
อ่ืนๆ เชน ดูจากคุณสมบัตสิวนตวั
ของผูสมัคร  ความขยันในการลง
พ้ืนที่หาเสียง 

    13.4 
 

28.5 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   การรับรูเกี่ยวกับกําหนดวันเลือกตั้งผูวาฯ กทม. คนใหม วันที่ 11 มกราคม 2552 
2. แนวโนมการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ในวันที่ 11 มกราคม 2552 
3. ผูสมัครที่ตั้งใจเลือกใหเปนผูวาฯ กทม. คนใหม 
4. โอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผูสมัครคนอื่น  
5. เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกผูสมัครผูวาฯ กทม. 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
       การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้น 
      สุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,594 คน  
      เปนเพศชาย  รอยละ 48.8  และเพศหญิง รอยละ 51.2 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  28 ธันวาคม 2551 - 2 มกราคม 2552  
 

      วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :  2 มกราคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 778 48.8 
            หญิง 816 51.2 

รวม 1,594 100.0 
อายุ   
            18-25 ป 340 21.3 
            26-35 ป 412 25.8 
            36-45 ป 414 26.0 
            46 ปขึ้นไป  428 26.9 

รวม 1,594 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 836 52.4 
            ปริญญาตรี 680 42.7 
            สูงกวาปริญญาตรี 78 4.9 

รวม 1,594 100.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  210 13.2 
           พนักงานบริษัทเอกชน 380 23.8 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 364 22.8 
           รับจางทั่วไป 230 14.4 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 156 9.8 
           นิสิต/นักศึกษา  208 13.0 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน 46 3.0 

รวม 1,594 100.0 
 
 
 

 


