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ผลสํารวจเรื่อง  
คนดอนเมืองคิดอยางไรกับการเลือกต้ังซอม ส.ส. เขตเลือกต้ังที่ 12 

 

กรุงเทพโพลลใชวิธีวิจัยใหมสํารวจคะแนนนิยมเลือกตั้งซอมดอนเมือง พบ อ้ี แทนคุณ นํา แซม ยุรนันท  
 

ดวยวันที่ 16 มิถุนายนที่จะถึงนี้ จะมีการเลือกตั้งซอม ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 12 เขตดอนเมือง (ยกเวนแขวงสนามบิน) 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “คนดอนเมืองคิดอยางไรกับการ
เลือกตั้งซอม ส.ส. เขตเลือกตั้งท่ี 12” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่มีทะเบียนบานอยูในเขตดอนเมือง 
เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม ที่ผานมา  โดยมีวัตถุประสงคการสํารวจเพื่อศึกษาวิธีวิจัยท่ีเหมาะกับการแสดงออกทาง
การเมืองของสังคมไทย  และเพื่อสะทอนความเห็นของคนดอนเมืองตอการเลือกตั้งซอม ส.ส.  พบวา  

 

คนดอนเมืองรอยละ 96.1 คิดวาจะไปเลือกตั้งซอม ส.ส. เขตเลือกตั้งท่ี 12 มีเพียงรอยละ 3.9 ที่คิดวาคงไมไดไป
สําหรับเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเลือกผูสมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งท่ี 12 อันดับแรกคือ ตัวผูสมัคร/ความรูความสามารถ/
ผลงานที่ผานมา  (รอยละ 46.3) รองลงมาคือ นโยบายของผูสมัคร (รอยละ 32.9) พรรคการเมืองที่สังกัด (รอยละ 19.5) และ
ผูสมัครอิสระ/ไมสังกัดพรรค (รอยละ 1.3) 

 

สวนความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้งซอม ส.ส. เขตเลือกตั้งท่ี 12 (เขตดอนเมือง) ทานจะ
เลือกใคร” พบวาอันดับแรกคือ เบอร 8 นายแทนคุณ จิตตอิสระ จากพรรคประชาธิปตย (รอยละ 29.0) รองลงมาคือ เบอร 9 
นายยุรนันท ภมรมนตรี จากพรรคเพื่อไทย (รอยละ 26.7) ขณะที่รอยละ 28.9 ยังไมไดตัดสินใจ และรอยละ 13.4 ตัดสินใจ
แลวแตไมขอเปดเผย 

 

สุดทายเมื่อเปรียบเทียบภาพลักษณของผูสมัครจาก 2 พรรคใหญ ในแตละดาน พบวา ในภาพรวมทั้งหมด 5 ดาน 
นายแทนคุณ จิตตอิสระ (รอยละ 27.6) มีภาพลักษณท่ีเหนือกวานายยุรนันท ภมรมนตรี (รอยละ 24.3) โดยเมื่อแยก
พิจารณาในแตละดานพบวา นายแทนคุณ มีภาพลักษณที่เหนือกวาในดาน ความรู ความสามารถ ผลงานที่ผานมา / 
ความเอาใจใสดูแล และเขาถึงพี่นองประชาชน /และยึดผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก ขณะที่นายยุรนันท มีภาพลักษณ
เหนือกวาในดานความเปนผูนํา /และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
    
รายละเอียดดังตอไปนี ้
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1.  ความตัง้ใจที่จะไปเลือกตั้งซอม ส.ส. เขตเลือกตั้งท่ี 12 (เขตดอนเมือง)  ในวันท่ี 16 มิ.ย. 2556 นี ้
 

คิดวาจะไป รอยละ 96.1 
คิดวาคงไปไมได รอยละ 3.9 

 
2.  เกณฑท่ีใชในการตัดสนิใจเลือกผูสมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งท่ี 12 (เขตดอนเมือง)  ท่ีจะถึงนี้  
 

ตัวผูสมัคร/ความรูความสามารถ/ผลงานทีผ่านมา   รอยละ 46.3 
นโยบายของผูสมัคร   รอยละ 32.9 
พรรคการเมืองที่สังกัด     รอยละ 19.5 
ผูสมัครอิสระ/ไมสังกัดพรรค รอยละ 1.3 

 
3. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้งซอม ส.ส. เขตเลือกตั้งท่ี 12 (เขตดอนเมือง) ทานจะเลือกใคร” 
    

เบอร 8 นายแทนคุณ จิตตอิสระ  จากพรรคประชาธปิตย รอยละ 29.0 
เบอร 9 นายยุรนันท ภมรมนตรี จากพรรคเพื่อไทย  รอยละ 26.7 
เบอรอ่ืนๆ  รอยละ 0.9 
ยังไมตัดสินใจ รอยละ 28.9 
ตัดสินใจแลวแตไมขอเปดเผย รอยละ 13.4 
งดลงคะแนน รอยละ 1.1 

 หมายเหตุ : ถวงน้ําหนักตามประเภทที่อยูอาศัยในชุมชน 
 
4. การเปรียบเทียบภาพลักษณของผูสมัครจาก 2 พรรคใหญ ในแตละดาน 
 

ดาน 
เบอร 8  

นายแทนคณุ 
(รอยละ) 

เบอร 9 
นายยุรนันท 

(รอยละ) 

พอๆ กัน 
(รอยละ) 

1. ความเปนผูนํา 22.9 29.0 48.1 
2. ความรู ความสามารถ ผลงานที่ผานมา 30.1 24.5 45.4 
3. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 24.4 24.6 51.0 
4. ความเอาใจใสดูแล และเขาถึงพี่นองประชาชน 36.2 21.4 42.4 
5. ยึดผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก 24.6 21.8 53.6 

เฉล่ียรวม 27.6 24.3 48.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1.  เพื่อศึกษาวธีิวิจัยที่เหมาะกับการแสดงออกทางการเมอืงของสังคมไทย 
2.  เพื่อสะทอนความเห็นตอการตั้งเลือกตั้งซอม ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 12 (เขตดอนเมือง)   

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขตดอน

เมือง (ยกเวนแขวงสนามบิน) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว และการสุมสัมภาษณทาง
โทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 764 คน เปนเพศชายรอยละ 43.6 และเพศหญิงรอยละ 56.4 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัย
ไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   27 - 30 พฤษภาคม 2556 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   1 มิถุนายน 2556 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776  มือถือ 084-699-0580 
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 333 43.6 
                       หญิง 431 56.4 

รวม 764 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 136 17.8 
                      26 - 35 ป 154 20.2 
                      36 - 45 ป 156 20.4 
                      46 ปข้ึนไป 318 41.6 

รวม 764 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 560 73.3 
               ปริญญาตรี 190 24.9 
               สูงกวาปริญญาตรี 14 1.8 

รวม 764 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 78 10.2 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 113 14.8 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 159 20.8 
     รับจางทั่วไป 70 9.2 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 237 31.0 
     นักศึกษา 64 8.4 
     อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 43 5.6 

รวม 764 100.0 
ชุมชนที่อาศัย   

ชุมชนบานจัดสรร 407 53.3 
ชุมชนแออัด 191 25.0 
ชุมชนริมคลองเปรมประชากร 78 10.2 
ชุมชนชานเมือง 19 2.5 
ชุมชนเมือง 69 9.0 

รวม 764 100.0 
 


