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ผลสํารวจเรื่อง  “คนกรุงเทพฯ กับการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)” 
 

ดวยวันท่ี 29 สงิหาคมที่จะถึงนี้ตรงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  จึงไดดาํเนินโครงการสํารวจเรื่อง “คนกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(ส.ก.)” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึน้ไป ท่ีมีทะเบียนบานอยูในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จํานวน
ท้ังสิ้น 1,351 คน เม่ือวันท่ี 12 - 15 สิงหาคม ท่ีผานมา พบวา  

 

ประชาชนรอยละ 95.8 ทราบวาจะมีการเลือกตั้ง ส.ก. ในวนัอาทิตยท่ี 29 สิงหาคมนี้ มีเพียงรอยละ 4.2 ท่ีไมทราบ  
โดยในจํานวนนี้เปนกลุมเยาวชนอายุ 18-25 ปถึงรอยละ 40.4 

 
ประชาชนรอยละ 81.9 ระบุวาจะไปใชสิทธิเลือกตั้ง มีเพียงรอยละ 9.7 ท่ีจะไมไปเนื่องจากตองทํางาน ติดธุระ  

ไปตางจงัหวัด (รอยละ 4.1)  เบื่อหนายการเมอืง (รอยละ 2.6)  และไมรูวาเลือก ส.ก.ไปทําหนาท่ีอะไร (รอยละ 1.0) ท้ังนี้เม่ือพิจารณา
เฉพาะกลุมผูท่ีระบุวาจะไมไปใชสิทธ์ิเลือกตัง้พบวาเปนกลุมเยาวชนมากที่สดุ (รอยละ 26.7)  

 
สวนเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันดบัแรกคือ เลือกผูท่ีมีผลงานแกปญหาของ

ชุมชน (รอยละ 43.4) รองลงมาคือ เลือกผูท่ีมีความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล (รอยละ 18.2) และเลือกจากพรรค
การเมืองเปนหลัก (รอยละ 18.0)  

 
สําหรับคะแนนนิยมท่ีมีตอพรรคการเมืองในการเลือกตัง้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ท้ัง 50 เขต พบวา พรรคที่ได

คะแนนนิยมมากท่ีสุดไดแก พรรคประชาธปิตย (รอยละ 26.3) รองลงมาคือ พรรคเพือ่ไทย (รอยละ 20.4) และพรรค
การเมืองใหม (รอยละ 3.8) อยางไรก็ตามมถีึงรอยละ 44.9 ท่ีระบุวายังไมไดตดัสินใจวาจะเลือกใคร 

 
ท้ังนี้เม่ือสอบถามถึงความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและ

บริสุทธ์ิยุติธรรมพบวา รอยละ 55.4 ไมคอยเชื่อม่ันถึงไมเชื่อม่ันเลย ขณะที่รอยละ 44.6 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงเชื่อม่ันมาก  
 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดใน รายละเอียดตอไปนี ้  
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1. การรับทราบถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันท่ี 29 สิงหาคม พบวา 
 

- ทราบ  รอยละ 95.8  
- ไมทราบ       รอยละ 4.2  
    ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมผูท่ีระบุวาไมทราบถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันท่ี 29 สิงหาคม พบวา 
    เปนผูที่มีอายุ 18-25 ป รอยละ 40.4   
  26-35 ป รอยละ 24.6   
  36-45ป รอยละ 19.3   
  46 ปขึ้นไป รอยละ 15.7   

 

2. ความคิดเหน็ตอการไปใชสิทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันท่ี 29 สิงหาคม พบวา 
 

- ตั้งใจวาจะไป        รอยละ 81.9 
- ตั้งใจวาจะไมไป รอยละ 9.7 
   โดยสาเหตุที่คิดวาจะไมไปเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 
 - ทํางาน ติดธุระ ไป ตางจังหวัด        รอยละ 4.1 
 - เบื่อหนายการเมือง      รอยละ 2.6 
 - ไมรูวาเลือกไปทําหนาที่อะไร     รอยละ 1.0 
 - เลือกไปก็ไมเห็นทําประโยชนใหเลย        รอยละ 0.9 
 - อ่ืนๆ อาทิเชน ไมเคยไปเลือกอยูแลว ไมมีผูสมัครที่สนใจจะเลือก รอยละ 1.1 

  

- ไมแนใจ รอยละ 8.4 
 

      ท้ังนี ้เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมผูท่ีระบุวาจะไมไปเลือกตัง้สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร (ส.ก.) ในวนัท่ี 29 สงิหาคม พบวา 
       เปนผูที่มีอายุ 18-25 ป รอยละ 26.7  
   26-35 ป รอยละ 23.7  
   36-45 ป รอยละ 24.4  
   46 ปขึ้นไป รอยละ 25.2  

 

3. เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบวา 
 

- เลือกผูท่ีมีผลงานแกปญหาของชุมชน      รอยละ 43.4 
- เลือกผูที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล    รอยละ 18.2 
- เลือกจากพรรคการเมืองเปนหลัก  รอยละ 18.0 
- เลือกผูที่ไมมีประวัติดางพรอยเร่ืองทุจริต      รอยละ 11.3 
- เลือกตามพอแม ญาติพี่นอง รอยละ 3.3 
- อ่ืนๆ อาทิเชน เลือกตามความชอบในตัวบุคคล เลือกผูที่ใหผลประโยชนตอบแทนมากที่สุด รอยละ 5.8 
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4. คะแนนนิยมท่ีมีตอพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ท้ัง 50 เขต พบวา 
 

- จะเลือกผูสมัครพรรคประชาธิปตย รอยละ 26.3 
- จะเลือกผูสมัครพรรคเพื่อไทย รอยละ 20.4 
- จะเลือกผูสมัครพรรคการเมืองใหม รอยละ  3.8 
- จะเลือกผูสมัครกลุมอิสระ / ไมสังกัดพรรค รอยละ 2.1 
- จะไมเลือกใครเลย รอยละ 2.5 
- ยังไมตัดสินใจ รอยละ 44.9 

 
5. ความเห็นตอการออกไปใชสิทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร (ส.ก.) ของคนกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ (พ.ศ. 2553)
เปรียบเทยีบกับครั้งท่ีแลว (พ.ศ. 2549) ท่ีมีผูไปใชสิทธ์ิเพียง 41.94 เปอรเซนต  พบวา 

 

- เชื่อวาจะมีผูไปใชสิทธ์ิพอๆ กับครั้งท่ีแลว รอยละ 42.2 
- เชื่อวาจะมีผูไปใชสิทธิ์นอยลง 
  (โดยใหเหตุผลวา เบื่อหนายการเมือง เลือกไปก็เหมือนเดิมไมมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ) 

รอยละ 29.6 

- เชื่อวาจะมีผูไปใชสิทธิ์เพิ่มขึ้น 
  (โดยใหเหตุผลวา มีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มีการรณรงคหาเสียงของผูสมัคร ฯลฯ) 

รอยละ 28.2 

   
6. ความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและบริสุทธ์ิยุติธรรม พบวา 
   

- ไมคอยเชื่อม่ันถึงไมเชื่อม่ันเลย 
   (โดยแบงเปน ไมคอยเชื่อมั่นรอยละ 40.8 และไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 14.6) 

รอยละ 55.4 

- เชื่อมั่นคอนขางมากถึงเชื่อมั่นมาก 
    (โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางมากรอยละ 28.3 และเชื่อมั่นมากรอยละ 16.3) 

รอยละ 44.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต

กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมถนน จากนั้นจึง
สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 1,351 คน เปนเพศชายรอยละ 49.4 และเพศหญิงรอยละ 50.6 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี
โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  12 - 15 สิงหาคม 2553 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   19 สิงหาคม 2553 
 
 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 



 

 

 

5

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
       ชาย 667 49.4 
       หญิง 684 50.6 

รวม 1,351 100.00 
อายุ   
       18 ป – 25 ป 295 21.8 
       26 ป – 35 ป 340 25.2 
       36 ป – 45 ป 339 25.1 
       46 ปขึ้นไป 377 27.9 

รวม 1,351 100.0 
การศึกษา   
       ต่ํากวาปริญญาตรี 784 58.1 
       ปริญญาตรี 442 32.7 
       สูงกวาปริญญาตรี 72 5.3 
      ไมระบุระดับการศึกษา 53 3.9 

รวม 1,351 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 80 5.9 
      พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 326 24.1 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 463 34.3 
      รับจางทั่วไป 174 12.9 
      พอบาน / แมบาน / เกษยีณอาย ุ 154 11.4 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  นักศกึษา 154 11.4 

รวม 1,351 100.0 
 
 
 
 

 


