
 

 

 

1

  
     
 

ผลสํารวจเรื่อง  
คะแนนนิยมโคงแรกสูการชิงชัยผูวาฯ กทม. 

 

คะแนนนิยมผูวาฯ กทม.โคงแรกยังสูสี  พล.ต.อ. พงศพัศ  นํา ม.ร.ว. สุขุมพันธ 23.9% ตอ 23.6% พรอมระบุ  
อยากใหผูวาฯ คนใหมชวยลดคาครองชีพ แกปญหารถติด  
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “คะแนนนิยมโคงแรกสูการชิง
ชัยผูวาฯ กทม.” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ท่ีมีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,607 คน 
เม่ือวันท่ี 21 - 23 มกราคม ท่ีผานมา พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 88.8 ทราบถึงการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี 3 
มีนาคมนี้ ขณะที่รอยละ 11.2 ไมทราบ ท้ังนี้เม่ือถามตอวาจะไปเลือกตั้งผูวาฯ กทม. หรือไม รอยละ 89.3 คิดวาจะไป 
ขณะที่รอยละ 7.0 ยังไมแนใจ มีเพียงรอยละ 3.7 ที่คิดวาจะไมไป 
 

 สวนเกณฑท่ีคนกรุงเทพฯ ใชในการตัดสินใจเลือกผูสมัครผูวาฯ กทม. อันดับแรกคือ เลือกท่ีตัวผูสมัคร/ความรู
ความสามารถ/ผลงานที่ผานมา (รอยละ 47.8) รองลงมาคือ นโยบายของผูสมัคร (รอยละ 27.3)  พรรคการเมืองที่สังกัด 
(รอยละ 15.8) และผูสมัครอิสระ/ไมสังกัดพรรค (รอยละ 3.4) 
 

 สําหรับสิ่งท่ีอยากใหผูวาฯ กทม. คนใหมมาแกปญหาหรือทําอะไรใหกับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดอันดับแรกคือ  
ลดคาครองชีพ แกปญหาปากทอง สินคาราคาแพง (รอยละ 31.1) รองลงมาคือ แกปญหารถติด (รอยละ 27.7) สราง
อาชีพ สรางรายได (รอยละ 13.4) และใสใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ 11.7) 

 

 เม่ือถามความเห็นท่ีมีตอตัวผูสมัครดวยขอคําถามที่วา “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้ง ทานจะเลือกใครเปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร” อันดับแรกพบวาคือ เบอร 9 พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษเจริญ (รอยละ 23.9) รองลงมาคือเบอร 16 
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร (รอยละ 23.6) และเบอร 11 พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส (รอยละ 6.5) ขณะที่รอยละ 42.1 
ยังไมตัดสินใจ 
 

ดานความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและบริสุทธ์ิ
ยุติธรรมพบวา สวนใหญรอยละ 54.6  เชื่อม่ันคอนขางนอยถึงนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ 45.4 เชื่อมั่นคอนขางมากถึงมาก
ที่สุด 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
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1. การรับทราบถึงการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในวันท่ี 3 มีนาคม 2556 
 

ทราบ รอยละ 88.8 
ไมทราบ รอยละ 11.2 

 
2.  ความตัง้ใจที่จะไปเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี 3 มี.ค. 2556 นี้ 
 

คิดวาจะไป รอยละ 89.3 
คิดวาจะไมไป 
       โดยใหเหตุผลวา   
  เบื่อหนายการเมือง     รอยละ 1.6 
  ทํางาน ติดธุระ ไป ตางจังหวัด        รอยละ 1.0 
  ไมเคยไปเลือกอยูแลว     รอยละ 0.7 
       เลือกไปก็ไมเหน็ทําประโยชนใหเลย   รอยละ 0.3 
  ไมมีผูสมัครท่ีสนใจจะเลือก  รอยละ 0.1 

รอยละ 3.7 

ไมแนใจ รอยละ 7.0 
 
3. เกณฑท่ีใชในการตัดสนิใจเลือกผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีจะถึงนี้  
 

ตัวผูสมัคร/ความรูความสามารถ/ผลงานทีผ่านมา   รอยละ 49.5 
นโยบายของผูสมัคร   รอยละ 28.2 
พรรคการเมืองที่สังกัด     รอยละ 16.3 
ผูสมัครอิสระ/ไมสังกัดพรรค รอยละ 6.0 

 
4. สิ่งท่ีอยากใหผูวาฯ กทม. คนใหมมาแกปญหาหรือทําอะไรใหกับคนกรุงเทพฯ มากที่สุด  
 

ลดคาครองชพี แกปญหาปากทอง สินคาราคาแพง    รอยละ 31.1 
แกปญหารถตดิ รอยละ 27.7 
สรางอาชีพ สรางรายได รอยละ 13.4 
ใสใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 11.7 
แกปญหาความสะอาดของถนน ตลาด แมน้ํา คูคลอง รอยละ 8.8 
ขยายเสนทางรถไฟฟาใหครอบคลุมพื้นที่ กทม. รอยละ 7.3 
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5. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้ง ทานจะเลือกใครเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร” 
 

เบอร 9  พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษเจริญ รอยละ 23.9 
เบอร 16  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร รอยละ 23.6 
เบอร 11  พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส รอยละ 6.5 
เบอร 17  คุณสุหฤท สยามวาลา รอยละ 1.3 
เบอร 10  คุณโฆสิต สุวินิจจิต รอยละ 0.5 
ผูสมัครคนอื่นๆ รอยละ 1.0 
งดออกเสียง รอยละ 1.1 
ยังไมตัดสินใจ รอยละ 42.1 

 
6. ความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและบริสุทธ์ิยุติธรรม  
 

เชื่อมั่นคอนขางมากถึงมากที่สุด 
  (โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางมากรอยละ 33.2 และเชื่อมั่นมากที่สุดรอยละ 12.2) 

รอยละ 45.4 

 

เชื่อม่ันคอนขางนอยถึงนอยท่ีสุด 
   (โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางนอยรอยละ 45.0 และเชื่อมั่นนอยท่ีสุดรอยละ 9.6) 

 

รอยละ 
 

54.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
- เพื่อสะทอนความเหน็ตอการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครป 2556 
- เพื่อสะทอนความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว และการสุมสัมภาษณทาง
โทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,607 คน เปนเพศชายรอยละ 49.0 และเพศหญิงรอยละ 51.0 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัย
ไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   21 - 23 มกราคม 2556 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   25 มกราคม 2556 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 787 49.0 
                       หญิง 820 51.0 

รวม 1,607 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 366 22.8 
                      26 - 35 ป 337 21.0 
                      36 - 45 ป 394 24.5 
                      46 ปขึ้นไป 510 31.7 

รวม 1,607 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 1,046 65.1 
               ปริญญาตรี 498 31.0 
               สูงกวาปริญญาตรี 63 3.9 

รวม 1,607 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 138 8.6 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 285 17.7 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 543 33.8 
     รับจางทั่วไป 223 13.9 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 204 12.7 
     นักศึกษา 177 11.0 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 37 2.3 

รวม 1,607 100.0 
 

 


