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ผลสํารวจเรื่อง  “คะแนนนิยมของคนกรุงเทพฯ ในชวงโคงแรกของการเลอืกต้ัง 54” 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1,178  คน โดยเก็บขอมูลเม่ือวันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม ท่ีผานมา พบวา เกณฑท่ีคนกรุงเทพฯ ใช
ในการตัดสินใจเลือกผูสมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ อันดับแรก ดูจากผลงานที่ผานมาในอดีต (รอยละ 31.7)  
รองลงมาดูนโยบายที่หาเสียง (รอยละ 31.2)  และดูพรรคที่สังกัด (รอยละ 16.6) ตามลําดับ 
 
 สําหรับคะแนนนิยมท่ีมีตอพรรคการเมืองในการเลือกตัง้ (ส.ส.) ในระบบบัญชีรายชือ่ พบวา  พรรคที่ไดคะแนน
นิยมมากที่สุดไดแก พรรคเพือ่ไทย (รอยละ 25.8)  รองลงมาคือ พรรคประชาธิปตย (รอยละ 14.7)   และพรรครักประเทศไทย 
(รอยละ 2.0) อยางไรก็ตามมถีึงรอยละ 52.0 ท่ีระบุวายังไมไดตดัสินใจวาจะเลือกคนของพรรคใด 
 

สวนคะแนนนยิมท่ีมีตอพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในระบบแบงเขต พบวา 
คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะเลือกผูสมัครจากพรรคเพื่อไทยมากที่สุด (รอยละ 26.3)  รองลงมาคือ ผูสมัครจาก 
พรรคประชาธปิตย (รอยละ 15.2)   และผูสมัครจากพรรครักประเทศไทย (รอยละ 1.7) ขณะที่มีถึงรอยละ 51.9 ระบุวายัง
ไมไดตัดสนิใจวาจะเลือกใคร   
  
 เม่ือสอบถามวาอยากไดใครมาทําหนาท่ีนายกรัฐมนตรีคนตอไปมากท่ีสุด พบวาอันดบัแรกไดแก  
นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวตัร (รอยละ 26.9) รองลงมาคือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (รอยละ 17.4)  และนายชูวิทย กมลวิศิษฐ  
(รอยละ 3.6)  ขณะที่อีกรอยละ 49.2 ยังไมแนใจวาจะเลือกใครด ี
 

ท้ังนี้เม่ือสอบถามถึงความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพ
และบริสุทธ์ิยุติธรรมพบวา รอยละ 66.1 ไมคอยเชื่อม่ันถึงไมเชื่อม่ันเลย ขณะที่รอยละ 33.9 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงเชื่อม่ัน
มาก 
  
โปรดพิจารณารายละเอียดใน รายละเอียดตอไปนี ้ 
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1. ความคิดเหน็ตอการไปใชสิทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในวันท่ี 3 กรกฎาคม พบวา 
 

ตั้งใจวาจะไป  รอยละ 92.3        
ตั้งใจวาจะไมไป              รอยละ 3.1   
   โดยสาเหตุที่คิดวาจะไมไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เพราะ 
 - เบื่อหนายการเมือง      รอยละ 1.3 
 - ทํางาน ติดธุระ ไปตางจังหวัด        รอยละ 0.7 
 - ไมเคยไปเลือกอยูแลว      รอยละ 0.6 
 - เลือกไปก็ไมเห็นทําประโยชนใหเลย        รอยละ 0.5 

  

ไมแนใจ                         รอยละ 4.6   
 

2. เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) พบวา 
(ถามเฉพาะผูที่ระบุวาจะไปเลือกตั้ง)  
 

ดูจากผลงานในอดีตเปนหลัก       รอยละ 31.7 
ดูจากนโยบายที่ใชหาเสียงเปนหลัก      รอยละ 31.2 
ดูจากพรรคที่สังกัดเปนหลัก       รอยละ 16.6 
ดูวาไมมีประวัติดางพรอยเร่ืองทุจริตเปนหลัก         รอยละ 14.3 
เลือกตามญาติพี่นอง คนในครอบครัว และชุมชน เปนหลัก       รอยละ 2.0 
อ่ืนๆ เชน เลือกตามความชอบสวนบุคคล  
   เลือกผูที่มีช่ือเสียง เปนที่รูจัก และเลือกผูที่ใหผลประโยชน  
   ตอบแทนมากที่สุด เปนหลัก                                                 

 
 

รอยละ

 
 

4.2 
 
3. คะแนนนิยมท่ีมีตอพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในระบบบัญชีรายชื่อ พบวา 
   (ถามเฉพาะผูที่ระบุวาจะไปเลือกตั้ง) 
 

จะเลือกพรรคเพื่อไทย รอยละ 25.8 
จะเลือกพรรคประชาธิปตย รอยละ 14.7 
จะเลือกพรรครักประเทศไทย รอยละ  2.0 
จะเลือกพรรครักษสันติ รอยละ 1.6 
จะไมเลือกใครเลย รอยละ 3.9 
ยังไมตัดสินใจ รอยละ 52.0 
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4. คะแนนนิยมท่ีมีตอพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในระบบแบงเขต พบวา 
   (ถามเฉพาะผูที่ระบุวาจะไปเลือกตั้ง) 
 

จะเลือกผูสมัครของพรรคเพื่อไทย รอยละ 26.3 
จะเลือกผูสมัครของพรรคประชาธิปตย รอยละ 15.2 
จะเลือกผูสมัครของพรรครักประเทศไทย รอยละ  1.7 
จะเลือกผูสมัครของพรรครักษสันติ รอยละ 1.3 
จะไมเลือกใครเลย รอยละ 3.6 
ยังไมตัดสินใจ รอยละ 51.9 

 
5. คนกรุงเทพฯ อยากไดใครมาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปมากท่ีสุด พบวา 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร รอยละ 26.9 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ รอยละ 17.4 
นายชูวิทย  กมลวิศิษฐ รอยละ  3.6 
ร.ต.อ. ปุระชัย  เปยมสมบูรณ รอยละ 2.9 
ยังไมแนใจวาจะเลือกใคร รอยละ 49.2 

 

6. ความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและบริสุทธ์ิยุติธรรม พบวา 
   

 ไมคอยเชื่อม่ันถึงไมเชื่อม่ันเลย 
   (โดยแบงเปน ไมคอยเชื่อมั่นรอยละ 48.3 และไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 17.8 ) 

รอยละ 66.1 

เชื่อมั่นคอนขางมากถึงเชื่อมั่นมาก 
    (โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางมากรอยละ 24.3 และเชื่อมั่นมากรอยละ 9.6) 

รอยละ 33.9 

 
 
 
 
 

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 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อทราบขอมูลและความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตอการเลือกตั้งที่จะมขีึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 

2554 ในประเด็นตอไปนี ้
1. ความตั้งใจทีจ่ะออกไปใชสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ 
2. เกณฑที่ใชในการพิจารณาเลือกผูสมัคร 
3. คะแนนนยิมทีม่ีตอพรรคการเมืองในการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในระบบแบงเขต  
4. คะแนนนยิมทีม่ีตอพรรคการเมืองในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในระบบบัญชี

รายช่ือ  
5. หัวหนาพรรคที่คิดวาเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปมากทีสุ่ด 
6.   ความเชื่อมัน่ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลอืกตั้งใหมีประสิทธิภาพ 
      และบริสุทธิ์ยุติธรรม  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมถนน จากนั้นจึง
สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 1,178  คน เปนเพศชายรอยละ 48.1 และเพศหญิงรอยละ 51.9 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  20 - 22 พฤษภาคม 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   24 พฤษภาคม 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
       ชาย 567 48.1 
       หญิง 611 51.9 

รวม 1,178 100.00 
อายุ   
       18 ป – 25 ป 262 22.2 
       26 ป – 35 ป 292 24.9 
       36 ป – 45 ป 283 24.0 
       46 ปขึ้นไป 341 28.9 

รวม 1,178 100.0 
การศึกษา   
       ต่ํากวาปริญญาตรี 693 58.8 
       ปริญญาตรี 418 35.5 
       สูงกวาปริญญาตรี 43 3.7 
      ไมระบุระดับการศึกษา 24 2.0 

รวม 1,178 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 97 8.2 
      พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 305 25.9 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 421 35.8 
      รับจางทั่วไป 123 10.4 
      พอบาน / แมบาน / เกษยีณอาย ุ 102 8.7 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  นักศกึษา 130 11.0 

รวม 1,178 100.0 
 
 

 


