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ผลส ำรวจเร่ือง “ผู้ว่ำฯ กทม. แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง” 
 

 

 
กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน เร่ือง “ผู้ว่ำฯ กทม. แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง” 

โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนที่มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.1 ทรำบว่ำจะมี
กำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. 2565 ในวันที่ 22 พ.ค. ส่วนร้อยละ 23.4 ทราบแต่ยงัไม่รู้ว่าเลือกวนัไหน ขณะท่ีร้อยละ 0.5 ไม่
ทราบ 
 
  เม่ือถำมถึงเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสินใจเลือกผู้ว่ำฯ กทม. พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 เลือกจำกผู้ที่มีควำมรู้

ควำมสำมำรถ รองลงมาร้อยละ 54.4 เลือกจากนโยบายของผูส้มคัร ร้อยละ 18.7  เลือกผูส้มคัรอิสระไม่สงักดัพรรค และ
ร้อยละ 12.7 เลือกจากผูท่ี้มีช่ือเสียง ผูท่ี้รู้จกั     
     
 เม่ือถำมว่ำเร่ืองที่อยำกให้ผู้ว่ำฯ กทม. คนใหม่มำแก้ปัญหำหรือท ำอะไรให้กับคนกรุงเทพฯ  พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 71.3 อยำกให้ลดค่ำครองชีพ แก้ปัญหำปำกท้อง รองลงมาคือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 49.6 และ 
แกปั้ญหาการจราจรใน กทม. คิดเป็นร้อยละ 45.4 
       
  เม่ือถำมว่ำ “ตั้งใจจะไปเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. ที่จะมขีึน้ในวันที่ 22 พ.ค. 2565 นี้หรือไม่” พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 

86.3 ตั้งใจว่ำจะไปแน่นอน ส่วนร้อยละ 12.0 ยงัไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.7 ตั้งใจว่าจะไม่ไป 
     

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.1 ทรำบว่ำจะมกีำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. 2565 ในวันที่ 22 พ.ค. 

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตดัสินใจเลือกผู้ว่ำฯ กทม. ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 เลือกจำกผู้ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ  
รองลงมำร้อยละ 54.4 เลือกจำกนโยบำยของผู้สมคัร 

โดยเร่ืองที่อยำกให้ผู้ว่ำฯ กทม. คนใหม่มำแก้ปัญหำมำกที่สุดคือ อยำกให้ลดค่ำครองชีพ แก้ปัญหำปำกท้อง  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.3 ตั้งใจว่ำจะไปเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. ในวันที่ 22 พ.ค. 2565 นีแ้น่นอน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5  ยงัไม่ตดัสินใจว่ำจะเลือกใคร รอดูกำรหำเสียงอำทิตย์สุดท้ำย  

ขณะที่ร้อยละ 47.5 มคีนที่คิดจะเลือกในใจแน่นอนแล้ว 
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  สุดทา้ยเม่ือถามว่า “ตดัสินใจอย่ำงไรกับกำรเลือกผู้ว่ำฯ กทม. ที่จะถึงนี”้ พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5  

ยงัไม่ตดัสินใจรอดูกำรหำเสียงอำทิตย์สุดท้ำย ขณะท่ีร้อยละ 47.5 มีคนท่ีคิดจะเลือกในใจแน่นอนแลว้  

 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

1. กำรรับทรำบถึงกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. 2565 

 
ทรำบว่ำมกีำรเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. ร้อยละ 76.1 

ทราบแต่ยงัไม่รู้ว่าเลือกวนัไหน  ร้อยละ 23.4 
ไม่ทราบ ร้อยละ 0.5 

 
2. เกณฑ์ที่ใช้ในกำรตดัสินใจเลือกผู้ว่ำฯ กทม. 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
   
 
 
 

 
 

 

 
  

เลือกจำกผู้ที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ ร้อยละ 70.6 
เลือกจากนโยบายของผูส้มคัร   ร้อยละ 54.4 
เลือกผูส้มคัรอิสระไม่สงักดัพรรค  ร้อยละ 18.7 
เลือกจากผูท่ี้มีช่ือเสียง ผูท่ี้รู้จกั     ร้อยละ 12.7 
เลือกผูส้มคัรจากพรรคการเมืองเป็นหลกั  ร้อยละ 10.2 
เลือกผูท่ี้คาดว่าจะมีคะแนนน า ร้อยละ 3.7 
อ่ืนๆ อาทิเช่น เลือกตามคนในครอบครัว เลือกคนมีประวติัผลงานเด่นชดั ร้อยละ 4.7 
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3. เร่ืองที่อยำกให้ผู้ว่ำฯ กทม. คนใหม่มำแก้ปัญหำหรือท ำอะไรให้กับคนกรุงเทพฯ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ข้อค ำถำม “ท่ำนตั้งใจจะไปเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. ที่จะมีขึน้ในวันที่ 22 พ.ค. 2565 นีห้รือไม่” 
     

 

 

 

5. ข้อค ำถำม “ท่ำนตดัสินใจอย่ำงไรกับกำรเลือกผู้ว่ำฯ กทม. ที่จะถึงนี้” 

      
ยงัไม่ตดัสินใจรอดูกำรหำเสียงอำทิตย์สุดท้ำย ร้อยละ 52.5 

มีคนท่ีคิดจะเลือกในใจแน่นอนแลว้  ร้อยละ 47.5 
 
 

 
กรุงเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 

  

ลดค่ำครองชีพ แก้ปัญหำปำกท้อง ร้อยละ 71.3 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ร้อยละ 49.6 
แกปั้ญหาการจราจรใน กทม. ร้อยละ 45.4 
แกปั้ญหาความสะอาดของถนน ตลาด แม่น ้ า คูคลอง ร้อยละ 43.1 
ใส่ใจเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ร้อยละ 34.7 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ ลานกฬีา ร้อยละ 25.7 
อ่ืนๆ ระบุ ปัญหาทจุริต แกน้ ้ าท่วม ร้อยละ 5.2 

ตั้งใจว่ำจะไปแน่นอน  ร้อยละ 86.3 

ยงัไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.0 
ตั้งใจว่าจะไม่ไป ร้อยละ 1.7 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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รำยละเอยีดกำรส ำรวจ 

 
 

วัตถุประสงค์กำรส ำรวจ 
1) เพ่ือสะท้อนการรับทราบว่าจะมีการเลือกตั้งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือตอ้งการทราบถึงเกณฑท่ี์ใช้ในการตดัสินใจเลือกผูว้่าฯ กทม. 
3) เพ่ือสะท้อนถึงเร่ืองท่ีอยากให้ผูว้่าฯ กทม. คนใหม่มาแกปั้ญหาหรือท าอะไรให้กบัคนกรุงเทพฯ  
4) เพ่ือสะท้อนถึงความตั้งใจจะไปเลือกตั้งผูว้่าฯ กทม. ท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 22 พ.ค. 2565 น้ี 
 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
  การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มแรงงานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป 

จ านวน 8 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก ่คลองเตย ดอนเมือง บางกะปิ 
บางนา บึงกุม่ ว ังทองหลาง หลักส่ีและห้วยขวาง  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 400 คน 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัว ต่อตัว  (face to face interview) โดยเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้
น าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 

      
วันที่เผยแพร่ผลส ำรวจ      :  7 พฤษภาคม 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 199 49.6 
            หญิง 202 50.4 

รวม 401 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 70 17.5 
            31 – 40 ปี 70 17.5 
            41 – 50 ปี 86 21.4 
            51 – 60 ปี 87 21.7 
            61 ปีข้ึนไป  88 21.9 

รวม 401 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 303 75.6 
            ปริญญาตรี 91 22.7 
            สูงกว่าปริญญาตรี 7 1.7 

รวม 401 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจา้งรัฐบาล 50 12.5 
 ลูกจา้งเอกชน 92 22.9 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 168 41.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 6 1.5 
 ท างานให้ครอบครัว 4 1.0 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 59 14.7 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 8 2.0 
 ว่างงาน  14 3.5 

รวม 401 100.0 

 
 


