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ผลสํารวจเรื่อง  
โคงสุดทายศึกชิงชัยผูวาฯ กทม. 

 
อีกประมาณ 1 อาทิตยจะถึงศึกชิงเกาอ้ีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพ

โพลล) จึงดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “โคงสุดทายศึกชิงชัยผูวาฯ กทม.” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้น
ไป ท่ีมีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,637 คน เม่ือวันท่ี 11 - 17 กุมภาพันธ ท่ีผานมา พบวา  

 
ผูสมัครท่ีคนกรุงเทพฯ อยากใหมาดํารงตําแหนงผูวาฯ กทม. มากที่สุดอันดับแรกคือ เบอร 9 พลตํารวจเอก พงศพัศ 

พงษเจริญ รอยละ 34.8 รองลงมาคือเบอร 16 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร รอยละ 27.7 และเบอร 11 พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ  
เตมียาเวส รอยละ 4.5 ขณะที่รอยละ 18.2 ยังไมตัดสินใจ และรอยละ 10.1 บอกวาตัดสินใจแลวแตขอไมเปดเผยขอมูล ท้ังนี้เม่ือ
แยกพิจารณาเฉพาะกลุมท่ีเลือกผูสมัครผูวาฯ กทม. 2 อันดับแรกที่มีคะแนนมากที่สุด ในคําถามที่วา “ในชวง 7 วันสุดทายกอน
การเลือกตั้งมีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผูสมัครเบอรอ่ืนหรือไม” พบวา กลุมท่ีเลือกผูสมัครเบอร 16 คิดเปนรอยละ 19.7 ระบุวา 
“มีโอกาสเปลี่ยนใจ” ซ่ึงเปนสัดสวนพอๆ กับกลุมท่ีเลือกผูสมัครเบอร 9 คิดเปนรอยละ 18.5 ท่ีระบุวา “มีโอกาสเปล่ียนใจ” 
เชนเดียวกัน 
 
 เม่ือถามคนกรุงเทพฯ วาในพื้นท่ีละแวกบานของทาน มีการติดตอซ้ือเสียงหรือไม รอยละ 72.1 ระบุวา ไมมีการ
ซ้ือเสียง ขณะที่รอยละ 6.8 ระบุวามกีารซื้อเสียง และรอยละ 21.1 ระบุวาไมทราบ  
 
 สําหรับความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและบริสุทธ์ิ
ยุติธรรมพบวา คนกรุงเทพฯ สวนใหญ รอยละ 52.4 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 47.6 เชื่อมั่น
คอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
 
รายละเอียดดังตอไปนี ้
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1. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้ง ทานจะเลือกใครเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร” 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

รายชื่อผูสัคร สํารวจวันที่ 21 -23 
ม.ค. 56 (รอยละ) 

สํารวจวันที่ 1-5  
ก.พ. 56 (รอยละ) 

สํารวจวันที่ 11-17  
ก.พ. 56 (รอยละ) 

เบอร 9  พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษเจริญ 23.9 35.2 34.8 
เบอร 16  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 23.6 28.3 27.7 
เบอร 11  พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส 6.5 7.0 4.5 
เบอร 17  คุณสุหฤท สยามวาลา 1.3 1.7 1.1 
เบอร 10  คุณโฆสิต สุวินิจจิต 0.5 0.8 0.9 
ผูสมัครคนอื่นๆ 1.0 0.6 0.5 
งดออกเสียง 1.1 1.7 2.2 
ไมเปดเผย 

42.1 24.7 
10.1 

ยังไมตัดสินใจ 18.2 
 

ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณาเฉพาะกลุมผูทีเ่ลือกผูสมัครผูวาฯ กทม. 2 อันดับแรกที่มีคะแนนมากที่สุด ในคําถามที่วา 
“ในชวง 7 วันสดุทายกอนการเลือกต้ังมีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลอืกผูสมัครเบอรอื่นหรือไม” พบวา 

 

กลุมผูทีเ่ลือก มีโอกาสเปลี่ยนใจ 
(รอยละ) 

ไมเปลีย่นใจ 
(รอยละ) 

เบอร 9  พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษเจริญ 18.5 81.5 
เบอร 16  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 19.7 80.3 

 
2. การติดตอซ้ือเสียงจากคนในพื้นท่ีละแวกบานของทาน พบวา 
 

มีการซื้อเสียง รอยละ 6.8 
ไมมีการซื้อเสียง รอยละ 72.1 
ไมทราบ รอยละ 21.1 

 
3. ความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและบริสุทธ์ิยุติธรรม  
 

เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สุด 
  (โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางมากรอยละ 35.9 และเชื่อมั่นมากที่สุดรอยละ 16.5) 

รอยละ 52.4 

 

เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
   (โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางนอยรอยละ 39.6 และเชื่อมั่นนอยท่ีสุดรอยละ 8.0) 

 

รอยละ 
 

47.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อสะทอนความเหน็ตอการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครป 2556 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว และการสุมสัมภาษณทาง
โทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,637 คน เปนเพศชายรอยละ 41.8 และเพศหญิงรอยละ 58.2 

 

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

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบ
ปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   11 - 17 กุมภาพันธ 2556 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   22 กุมภาพันธ 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 



 

 

 

4

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 684 41.8 
                       หญิง 953 58.2 

รวม 1,637 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 228 13.9 
                      26 - 35 ป 308 18.8 
                      36 - 45 ป 313 19.1 
                      46 ปขึ้นไป 788 48.2 

รวม 1,637 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 1,059 64.7 
               ปริญญาตรี 464 28.3 
               สูงกวาปริญญาตรี 114 7.0 

รวม 1,637 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 101 6.2 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 276 16.9 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 461 28.1 
     รับจางทั่วไป 194 11.9 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 443 27.1 
     นักศึกษา 113 6.9 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 49 2.9 

รวม 1,637 100.0 
 

 


