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เหตุผลในการสํารวจ 

             การเลอืกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวนัท่ี 29 สิงหาคม ท่ีผานมา นับเปนเหตุการณสําคัญเหตุการณหน่ึง 
ของป 2547  ถึงแมจะเปนเพยีงการเลือกตั้งในระดบัทองถิ่น แตก็เปนเมืองหลวงซึ่งประชาชนมโีอกาสรับทราบขอมูลขาวสาร 
การเลือกตั้งอยางเต็มที่  ประกอบกับหากพจิารณาคุณสมบัติของผูสมัครชิงตําแหนงผูวาฯ กทม. ครัง้นี้ จะพบวาสวนใหญเปน 
ผูมีการศึกษาดแีละมีคุณสมบตัิเพียบพรอมใกลเคยีงกัน จึงนาจะไดมีการสํารวจถึงเหตผุลในการตดัสนิใจเลือกนายอภิรกัษ  
โกษะโยธนิ ผูสมัครในนามพรรคประชาธปิตยใหเปนผูวาฯ กทม.  รวมถึงเหตุผลของผูที่เลือกผูสมัครคนอื่น ๆ ทีไ่ดคะแนน 
ในลําดับตน ๆ วาดูจากอะไรเปนเกณฑ 
             สําหรับปญหาของ กทม. ที่รอใหผูวาฯ คนใหมมาแกไขเปนปญหาที่สั่งสมมานาน มีความซับซอนเกี่ยวโยงกับหลาย 
หนวยงาน ซึ่งผูวาแตละยุคทีผ่านมาไมสามารถแกไขไดหมดสิ้น  จึงเกดิคําถามวาชาวกรุงเทพฯ คาดหวังในผลงานของผูวาฯ 
คนใหมท่ีมีประสบการณงานบริหาร แตไมเคยผานงานการเมืองมากอนมากนอยเพียงใด และหากจะมีปญหาอุปสรรคเกิดขึน้ 
ในการทํางานนาจะเกิดจากปจจัยใดเปนหลัก 
             นอกจากนี้ผูรับผิดชอบจัดการเลือกตั้งใหญทัว่ประเทศที่จะมีข้ึนในตนปหนายอมตองอาศัยการประเมินปญหาอุปสรรค 
จากการเลือกตัง้ผูวาฯ กทม. ที่ผานมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน รวมถึงประเด็นการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ที่ออกกฎหามสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคะแนนนิยมของผูสมัครฯ แตละคนจากผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้งหลงัหยอนบัตร
ลงคะแนน (เอ็กซิท โพลล)      โดยมีแนวโนมจะใชกฎดงักลาวในการเลอืกตั้งทั่วประเทศครั้งหนาดวย จึงนาศึกษาวาประชาชน 
เห็นดวยกับเรือ่งดังกลาวมากนอยเพียงใด   และการเผยแพรผลสํารวจคะแนนนยิมของผูสมัครฯ ทางสื่อตาง ๆ มีผลช้ีนําการ 
ตัดสินใจของประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากนอยเพียงใด 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 
             1. เพื่อสอบถามถึงปญหาในการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งผูวาฯ กทม. เพื่อเปนแนวทางในการจดัการเลือกตั้งครัง้ตอไป 

 2. เพื่อทราบเหตุผลในการตัดสินใจเลือกผูวาฯ กทม. ของชาวกรุงเทพฯ  
 3. เพื่อทราบถงึความคาดหวงัตอผูวาฯ กทม. คนใหมและปญหาอุปสรรคในการทํางานที่อาจจะเกดิขึ้น 
 4. เพื่อทราบความเห็นเกีย่วกบัการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ตอประเด็นการหามทําเอ็กซิทโพลล  
 5. เพื่อทราบถงึความสามารถในการชี้นําของผลสํารวจเกีย่วกับคะแนนนิยมของผูสมคัรท่ีเผยแพรทางสื่อตาง ๆ 
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ระเบียบวธิีการสํารวจ 
            การสุมตวัอยาง 
                       การสํารวจ ใชวิธีสุมตวัอยางประชากรชาวกรุงเทพมหานครที่ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งผูวาฯ กทม. เมื่อวนัอาทิตย 
ท่ี 29 สิงหาคม 2547  ในแตละเขต จํานวน 1,160 คน  เปนชายรอยละ 50.1    เปนหญงิรอยละ 49.9 
                     กลุมตวัอยางรอยละ 29.5 มีอายุระหวาง 18-25 ป    รอยละ 29.4 มีอายุระหวาง 26-35 ป    รอยละ 25.4 มีอายุ
ระหวาง 36-45 ป  และรอยละ 15.7 มีอายุ 46 ปข้ึนไป 
                     สําหรับระดับการศกึษาของกลุมตวัอยาง รอยละ 11.0 มีการศึกษาระดับประถมศกึษา    รอยละ 23.4  
มัธยมศกึษา    รอยละ 8.1 ปวช.    รอยละ 8.6 ปวส./อนุปรญิญา    รอยละ 43.4 ปรญิญาตรี    รอยละ 5.5 สูงกวาปริญญาตรี  
                     กลุมตวัอยางรอยละ 10.9 มีอาชีพรับราชการ    รอยละ 6.5 พนักงานรัฐวสิาหกิจ    รอยละ 17.9 พนักงาน
บริษัท     รอยละ 8.9 เจาของกิจการ    รอยละ 9.5 รับจาง    รอยละ 15.3 คาขาย    รอยละ 23.1 นักศกึษา    รอยละ 6.0 
พอบาน/แมบาน    รอยละ 2.0 อาชีพอ่ืน ๆ 
             ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
         ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดับความเชือ่มั่น 95%  
วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 

การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทีไ่ปใชสิทธิ์
เลือกตั้งผูวาฯ กทม. โดยมกีารตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของแบบสอบถามทุกชดุกอนนํามาวิเคราะหเพื่อแปรผล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :   31 สิงหาคม – 1 กันยายน  2547 
วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :  2 กันยายน 2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ    โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 
 

ผลการสํารวจ 
 
         เมื่อสอบถามเกีย่วกับปญหาในการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งผูวาฯ กทม. เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม ที่ผานมา  กลุมเปาหมาย 
รอยละ 87.6 ระบุวาไมพบปญหาใด ๆ   ขณะทีร่อยละ 12.4  พบปญหาท่ีตองการใหปรับปรุงแกไขสําหรับการเลอืกตั้ง 
ครั้งตอไป ไดแก เรื่องความลาชาของเจาหนาที่  รายชื่อตกหลน  และสถานที่จอดรถบริเวณหนวยเลือกตั้งไมเพียงพอ  
         สําหรับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกผูวาฯ กทม. นัน้ เมื่อสอบถามจากกลุมเปาหมายที่เลือกนายอภริักษ โกษะโยธิน 
พบวา รอยละ 27.2 เลือกเพราะชื่นชอบในนโยบายและทมีงาน    รอยละ 17.8 ชอบท่ีเปนคนหนุมไฟแรง มีความตั้งใจ      
และรอยละ 15.0 เห็นวาเปนคนเกง มีความรูความสามารถ เหมาะสมกวาผูสมัครฯ คนอื่น ๆ   ขณะที่ รอยละ 6.6 
เลือกเพราะชอบพรรคประชาธิปตย  และรอยละ 4.2 ตองการใหมาถวงดลุอํานาจรัฐบาล  
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         สวนกลุมเปาหมายที่เลือกนางปวณีา หงสกุล  มีเหตุผลหลัก ๆ คือ ช่ืนชอบผลงานในอดีตที่ทํางานเพื่อสวนรวม  
(รอยละ 35.6)   รองลงมาคือ ตองการใหโอกาสผูหญิงไดเปนผูวาฯ กทม. (รอยละ 23.1)  และชอบแนวนโยบาย (รอยละ 9.6)   
สําหรับคะแนนเสียงของนายชูวิทย กมลวศิิษฎ   เลือกเพราะความกลาได กลาเสีย กลาชน พดูจาตรงไปตรงมามากที่สุด     
สวนผูท่ีเลือก ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง   ใหเหตุผลวา เปนผูสมัครที่มีประสบการณทางการเมืองมานาน       และผูที่เลือก  
ร.ต.อ.นิตภิูมิ นวรัตน  ระบุวา เลือกเพราะเปนผูสมัครทีม่ีความรูความสามารถ 
         ประเด็นท่ีนาสนใจสําหรับการวิจยัครั้งนี้ คือ สาเหตุท่ีนางปวณีา หงสกุล ไมไดรับการเลือกตัง้เปนผูวาฯ กทม. น้ัน 
กลุมตวัอยางถงึรอยละ 46.5 เชื่อวา เปนผลมาจากขาวทีว่ามีพรรคไทยรกัไทยใหการสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง  ขณะที่รอยละ 53.4 
เชื่อวาเกดิจากสาเหตุอ่ืน 
         ในสวนความคาดหวังตอนายอภริกัษ โกษะโยธิน ผูวาฯ กทม. คนใหมนั้น  ประชาชนถึงรอยละ 46.4 คาดหวังวาผลงาน 
ของนายอภริักษนาจะดีกวาผูวาฯ กทม. ทกุคนที่ผานมา    รอยละ 26.8  คิดวานาจะพอ ๆ กับผูวาฯ กทม. คนกอน   และ 
รอยละ 26.8 ไมไดคาดหวัง 
        สําหรับประเด็นทีน่ายอภิรกัษ โกษะโยธนิ ผูวาฯ กทม. คนใหม มาจากพรรคประชาธิปตย  ทําใหมีการจับตามองวา  
จะสามารถทํางานรวมกับรัฐบาลไดดีเพียงใด  และหากจะมีปญหาอุปสรรคในการทาํงานนาจะเกดิจากสาเหตุใดเปนหลัก 
ในประเด็นนีก้ลุมเปาหมายเห็นวา อุปสรรคที่จะสงผลตอการทํางานของผูวาฯ กทม. คนใหม มากที่สุด คือ การถกูแทรกแซง 
จากรัฐบาล (รอยละ 35.5)       รองลงมา คือ  การไมไดรบัความรวมมือจากขาราชการและสวนงานตาง ๆ ภายใน กทม.  
(รอยละ 20.1)      อุปสรรคจากการที่ตองทํางานอยูภายใตกรอบของพรรคประชาธิปตย (รอยละ 18.3)      ปญหาจากตัวผูวาฯ  
และทีมงานเอง (รอยละ 17.8)      ปญหาทีเ่กิดจากสาเหตุหลาย ๆ ขอรวมกัน (รอยละ 3.0)  และอ่ืน ๆ อีกรอยละ 2.8    
ในขณะเดยีวกนั มีกลุมเปาหมายอีกรอยละ 2.6 ที่คิดวาไมนาจะมีอุปสรรคในการทํางาน 

   สวนกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดออกกฎหามสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคะแนนนิยมของผูสมัครฯ  
แตละคนจากผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้งหลังหยอนบัตรลงคะแนน (เอ็กซิท โพลล) นัน้   มกีลุมตวัอยางท่ีเห็นดวยกับการออกกฎ 
ดังกลาว รอยละ 56.4  (แยกเปนเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 22.8    คอนขางเห็นดวย รอยละ 33.6)  ในขณะทีร่อยละ 43.6  
ไมเห็นดวย (แยกเปนไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 15.2   ไมคอยเห็นดวย รอยละ 28.4) 

  สุดทายจากขอสงสัยที่วาผลของการสํารวจคะแนนนยิมของผูสมัครฯ ท่ีเผยแพรทางสื่อตาง ๆ มีผลช้ีนําตอการตัดสินใจ 
ของประชาชนหรือไมเพียงใดนั้น  การสํารวจพบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 56.1 คิดวา การเผยแพรผลการสํารวจมผีลช้ีนําตอการ
ตัดสินใจ (โดยคิดวามผีลมาก รอยละ 21.9  และมีผลเล็กนอย รอยละ 34.2)  ขณะทีร่อยละ 43.8 คิดวา การเผยแพรผลการสํารวจ 
ไมมีผลช้ีนําตอการตดัสินใจ และรอยละ 0.1 ไมมีความเหน็ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 

 
              ตารางท่ี 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 581 50.1 
            หญิง 579 49.9 
อายุ :   
            18 – 25 ป 342 29.5 
            26 – 35 ป 341 29.4 
            36 – 45 ป 295 25.4 
            46 ปข้ึนไป 182 15.7 
 การศึกษา:   
            ประถมศึกษา   127 11.0 
            มัธยมศึกษา 271 23.4 
            ปวช.       94 8.1 
            ปวส./อนุปรญิญา 100 8.6 
            ปรญิญาตร ี 504 43.4 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 64 5.5 
 อาชีพ :   
            รับราชการ 126 10.9 
            รัฐวิสาหกิจ 75 6.5 
            พนักงานบรษัิท 208 17.9 
            เจาของกิจการ 103 8.9 
            รับจาง 110 9.5 
            คาขาย 177 15.3 
            นักศึกษา        268 23.1 
            พอบาน / แมบาน 70 6.0 
            อ่ืน ๆ         23 2.0 
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ตารางที่ 2: ทานพบปญหาจากการไปใชสิทธิ์เลอืกตั้งที่ตองการใหมีการปรับปรุงแกไขสําหรับการเลอืกตั้งครั้ง 
                  ตอไปหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ไมพบปญหาใด ๆ 1016 87.6 
พบปญหาที่ตองการใหแกไข   144 12.4 

 
              ตารางท่ี 3: ทานลงคะแนนเลอืกใครเปนผูวาฯ กทม. 

 จํานวน รอยละ 
นายอภริกัษ  โกษะโยธิน 500 43.1 
    เหตุผลที่เลอืก :  
         ชอบนโยบายที่นําเสนอ และทีมงาน 136 27.2 
         เปนคนหนุม ไฟแรง มีความตั้งใจ 89 17.8 
        เกง มีความรูความสามารถ เหมาะสมกวาคนอืน่ ๆ 75 15.0 
        บุคลิก หนาตานาเชื่อถอื 58 11.6 
        ตองการผูวาฯ ที่เปนนกับริหาร 34 6.8 
        ชอบพรรคประชาธิปตย 33 6.6 
        ตองการใหเกิดการถวงดุลอํานาจกับรฐับาล 21 4.2 
        อ่ืน ๆ 54 10.8 

 
นางปวีณา  หงสกลุ 208 17.9 
     เหตุผลที่เลอืก  
          ผลงานในอดีต ทํางานเพื่อสวนรวม 74 35.6 
          อยากใหโอกาสผูหญงิ 48 23.1 
          ชอบนโยบายที่นําเสนอ 20 9.6 
          อื่น ๆ 66 31.7 

 
นายชวูิทย  กมลวิศิษฎ 207 17.8 
     เหตุผลที่เลอืก  
          กลาได กลาเสยี กลาชน พูดจาตรงไปตรงมา 71 34.3 
          เปนทางเลือกใหม 38 18.4 
          ชอบนโยบายที่นําเสนอ 33 15.9 
          อื่น ๆ 65 31.4 
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ร.ต.อ.เฉลิม  อยูบํารุง 68 5.9 
     เหตุผลที่เลอืก  
          มีประสบการณการเมอืงมานาน 24 35.2 
          ชอบนโยบายที่นําเสนอ 11 16.2 
          ชอบโดยสวนตวั 8 11.8 
          อื่น ๆ 25 36.8 

 
ร.ต.อ.นิตภิูมิ  นวรตัน 53 4.6 
     เหตุผลที่เลอืก  
          มีความรูความสามารถ 20 37.7 
          ชอบนโยบายที่นําเสนอ 15 28.3 
          เปนผูสมัครอิสระ 7 13.2 
          อื่น ๆ 11 20.8 

 
      ตารางที่ 4:  จากขาวทีว่าพรรคไทยรกัไทยใหการสนบัสนุนนางปวณีา หงสกลุ ทานคิดวาเปนเหตุใหนางปวณีา ไมไดรับ 

            การเลอืกตั้งเปนผูวาฯ กทม. หรอืไม 
 จํานวน รอยละ 

ใช 539 46.5 
ไมใช 620 53.4 
ไมทราบ 1 0.1 

 
       ตารางที่ 5:  ทานคาดหวงัตอผลงานของนายอภริกัษ โกษะโยธิน ผูวาฯ กทม. คนใหม ในระดับใด 

 จํานวน รอยละ 
นาจะดกีวาทุกคนท่ีผานมา 538 46.4 
พอ ๆ กับคนกอน 311 26.8 
ไมไดคาดหวัง 311 26.8 
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       ตารางที่ 6:  หากจะมีปญหาอุปสรรคที่สงผลตอการทํางานของผูวาฯ กทม. คนใหมเกิดขึน้ ทานคาดวาปญหา   

             ดังกลาวนาจะมาจากสาเหตุใดเปนหลกั 
 จํานวน รอยละ 

ถูกแทรกแซงจากรัฐบาล 412 35.5 
ไมไดรับความรวมมือจากขาราชการและสวนงานตาง ๆ ภายใน กทม. 233 20.1 
ตองทํางานอยูภายใตกรอบของพรรคประชาธิปตย 212 18.3 
ปญหาจากตวัผูวาฯ และทีมงาน 206 17.8 
หลายขอรวมกนั 35 3.0 
คิดวาไมมีอุปสรรค 30 2.6 
อ่ืน ๆ 32 2.8 

 
          ตารางที่ 7:  ทานเห็นดวยหรอืไมกับการท่ีคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) ออกกฎหามสํารวจความคดิเห็น 
                             เกี่ยวกับการสํารวจคะแนนนิยมของผูสมัครฯ แตละคน จากผูไปใชสิทธิ์เลอืกต้ังหลังหยอนบตัรลงคะแนน  

               (เอก็ซิท โพลล) 
 จํานวน รอยละ 

เห็นดวยอยางยิ่ง 265 22.8 
คอนขางเห็นดวย 390 33.6 
ไมคอยเห็นดวย 330 28.4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 175 15.2 

 
         ตารางที่ 8:  ทานคิดวาการเผยแพรผลการสํารวจเกีย่วกับคะแนนนิยมของผูสมคัรฯ ทางส่ือตาง ๆ มีผลชี้นําตอการ 
                            ตัดสินใจของทานหรือไม เพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
มีผลมาก 254 21.9 
มีผลเลก็นอย 397 34.2 
ไมมีผล 508 43.8 
ไมมีความเห็น 1 0.1 

 
  
  
 

 
     


