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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 4 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

โพลเลือกตัง้ ผู้ว่า กทม. รอบ 1 (ชีวิตท่ีสมัผสัได้จริง) 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจ เรื่อง โพลเลือกตัง้ ผู้ว่า กทม. รอบ 1 ( ชีวิตที่ส ัมผัสได้จริง ) กรณีศึกษา 2 กลุ่มประชากร
เป้าหมาย ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และกลุ่มเครอืขา่ยผูน้ าชุมชนคน กทม.  

โดยด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในการวเิคราะหป์ระมวลขอ้มลูมติติ่าง ๆ ของความตอ้งการและตื่นตวัของคน กทม. 
ดว้ยการส ารวจตวัอย่างประชาชนจากทัง้ 50 เขตของกรุงเทพมหานครจ านวนทัง้สิ้น 29,595 ตวัอย่าง และ
สุ่มตวัอย่างเครอืข่ายแกนน าชุมชนจาก 2,016 ชุมชนจ านวน 498 ตวัอย่าง ผ่านการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบ
ผสมผสาน (Mixed Mode) ทัง้การสมัภาษณ์แบบเคาะประตูบา้น พบปะคนตอบแบบสอบถาม สมัภาษณ์ทาง
โทรศพัท์และแบบตอบเอง ดว้ยแพลตฟอรม์ (Platform) ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์กบักลุ่มคนมสีทิธเิลอืกตัง้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครทีพ่กัอาศยัใน 4 ลกัษณะไดแ้ก่ ชุมชนแออดั ชุมชนหมู่บา้นจดัสรร ชุมชนอาคารสูง 
และอื่น ๆ ระหว่างวนัที่ 10 – 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.5 ต้องการ
เลอืกตัง้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเรว็ ในขณะทีร่อ้ยละ 10.5 ยงัไม่ตอ้งการ 

ทีน่่าพจิารณาคอื ช่องว่างระหว่าง ความต้องการกบัสิง่ที่เหน็จรงิของ กรุงเทพมหานคร วนันี้ ในมติิ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางนานาชาตดิา้นเศรษฐกจิ ทีค่นกรุงเทพฯ ต้องการรอ้ยละ 78.8  แต่ ที่
เหน็จรงิรอ้ยละ 33.3   กรุงเทพฯ เป็นเมอืงแห่งสุขภาวะ สะอาด ทีค่นกรุงเทพฯ ต้องการรอ้ยละ 83.4 แต่ ที่
เหน็จรงิรอ้ยละ 30.0    กรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางเรยีนรูก้ารศกึษาของบุตรหลานคนกรุงเทพฯ ทีใ่ชป้ระโยชน์
ต่อชุมชนทีพ่กัอาศยัไดจ้รงิ ทีค่นกรุงเทพฯ ต้องการ รอ้ยละ 82.0 แต่ทีเ่หน็จรงิ รอ้ยละ 37.8 กรุ งเทพฯ    มี
ระบบการจราจร สะดวกสบาย ไม่ตดิขดั ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการ  รอ้ยละ 81.7 แต่ ที่เหน็จรงิ รอ้ยละ 17.7    
ในขณะที ่กรุงเทพฯ เป็นเมอืงแห่งความปลอดภยั ทีค่นกรุงเทพฯ ตอ้งการ รอ้ยละ 82.0 แต่ทีเ่หน็จรงิ รอ้ยละ 
24.6  

ที่น่าสนใจคอื ภาพลกัษณ์ ด้านความเป็นนักบรหิารรุ่นใหม่ เก่ง ทนัสมยั นึกถึงใครอนัดบัแรก ใน
กลุ่มคนที่มีข่าวว่าจะลงสมัครรบัเลือกตัง้เป็น ผู้ว่า กทม. จ าแนกระหว่าง เครือข่ายแกนน าชุมชน กับ 
ประชาชน คน กทม. พบว่า จ านวนมากที่สุดหรอืส่วนใหญ่ทัง้กลุ่ม เครอืข่ายแกนน าชุมชน และ ประชาชน
คน กทม. ส่วนใหญ่ หรอืรอ้ยละ 31.7 ของแกนน าชุมชน กบั รอ้ยละ 53.2 ของคน กทม. ระบุ ยงันึกไม่ออก 
ยงัไม่มใีครในใจ ยงัว่างอยู่ ไม่นึกถงึใครเลย  อย่างไรกต็าม ในกลุ่มแกนน าชุมชน นายสุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์
ไดร้อ้ยละ 27.1 นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ์ ได้รอ้ยละ 24.9 และ พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง ไดร้้อยละ 10.6 และ
กลุ่มอื่น ๆ เช่น นางสาวรสนา โตสติระกูล และนาย ณรงคศ์กัดิ ์โอสถธนากร เป็นตน้ ไดร้อ้ยละ 5.7 

นอกจากนี้ ในกลุ่มตวัอย่างประชาชนคน กทม. เกนิครึง่หรอืรอ้ยละ 53.2 ยงันึกไม่ออก ยงัไม่มใีคร
ในใจ ยงัว่างอยู่ และไม่นึกถึงใครเลย เมื่อพูดถึงภาพลักษณ์ด้าน ความเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ ทันสมัย 
อย่างไรกต็าม รอ้ยละ 21.2 ระบุเป็น นายสุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์ รอ้ยละ 18.7 ระบุนายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์และ
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รอ้ยละ 3.7 ของประชาชนคนกทม. ทัว่ไป ระบุ พล.ต.อ.อศัวนิ  ขวญัเมอืง และที่เหลอืหรอืรอ้ยละ 3.2 ระบุ
อื่น ๆ ตามล าดบั 

ที่น่าสนใจคอื ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงชุมชน พบว่า อนัดบัหนึ่ง คือ ทัง้กลุ่มเครอืข่ายแกนน า
ชุมชนรอ้ยละ 32.5 และประชาชนคน กทม.ทัว่ไปร้อยละ 47.2 ยงันึกไม่ออก ยงัไม่มใีครในใจ ยงัว่างอยู่ ไม่
นึกถึงใครเลย อย่างไรก็ตาม รอ้ยละ 28.7 ของกลุ่มแกนน าชุมชน ระบุเป็น นายชชัชาต ิสทิธิพนัธุ์ ร้อยละ 
19.7 ระบุเป็น นายสุชชัชวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์รอ้ยละ 13.3 ระบุ พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง และรอ้ยละ 5.8 ระบุ
อื่น ๆ ตามล าดบั นอกจากนี้ รอ้ยละ 38.6 ของประชาชน คน กทม. ระบุเป็น นายชชัชาต ิ สทิธพินัธุ ์รอ้ยละ 
10.0 ระบุเป็น นาย สุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์ ร้อยละ 2.6 ระบุ พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง และร้อยละ 1.6 ระบุ
อื่น ๆ ตามล าดบั 

ที่น่าพจิารณาคอื เมื่อสอบถามถึง ความตัง้ใจจะเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ในกลุ่ม
ประชาชน คน กทม. ทัว่ไป หรอืร้อยละ 43.8 และแกนน าชุมชนร้อยละ 29.7 ยงัไม่มีใครในใจ ยงัไม่รู้มี
เลือกตัง้เมื่อไหร่เลย ยงัไม่ตดัสินใจ ยงัไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม นายชชัชาติ สทิธิพนัธุ์ ได้ร้อยละ 17.6 
เพราะมปีระสบการณ์ ตดิดนิลงพืน้ทีต่่อเนื่อง ปฏบิตังิานจรงิ ไม่สรา้งภาพ เขา้ถงึชุมชน ประชาชนเขา้ถงึได ้
เป็นผูส้มคัรอสิระไม่สงักดัพรรค เชื่อมัน่ว่าท างานกบัทุกพรรคการเมอืงได้  มแีนวคดิและวสิยัทศัน์กวา้งไกล 
เป็นต้น นายสุชชัวรี ์ สุวรรณสวสัดิ ์ไดร้อ้ยละ 14.2 เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่กบัแนวคดิเปลีย่นกรุงเทพฯ มฐีาน
สนับสนุนจากพรรค จะท าอะไรได้มากกว่าท าเพียงล าพังอิสระ และอยากลองคนใหม่ และ พล.ต.อ. 
อศัวนิ  ขวญัเมอืง ได้รอ้ยละ 12.6 เพราะเป็นคนจรงิจงั มคีวามกลา้หาญ ท างานหนัก เป็นอดตีต ารวจ เป็น
ต้น ในขณะที่ร้อยละ 11.8 ระบุอื่น ๆ  ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 28.1 ของเครอืข่ายแกนน าชุมชน 
ระบุเป็น นายชชัวรี ์ สุวรรณสวสัดิ ์รองลงมาคอื รอ้ยละ 22.5 ระบุ เป็นนายชชัชาต ิสทิธพินัธุ์ ร้อย ละ 9 .2 
ระบุเป็น พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง และรอ้ยละ 10.5 ระบุอื่น ๆ ตามล าดบั 

เมื่อจ าแนกแบ่งสดัส่วนของประชาชนคน กทม. ทีถู่กศกึษาในโครงการนี้ ออกตามเขตต่าง ๆ ทัง้ 50 
เขต พบว่า ประชาชนคน กทม. ส่วนใหญ่ยงัไม่ตดัสนิใจ ยงันึกไม่ออก ไม่แน่นอนว่าจะเลอืกใครเป็น ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ตวัเลขส่วนใหญ่อยู่ทีก่ว่ารอ้ยละ 40 ของตวัอย่างทัง้หมด โดยม ีนายชชัชาต ิสทิธิ
พนัธุ ์กบั นายสุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์ และ พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง มสีดัส่วนทีเ่กาะกลุ่มกนัในทุกเขต อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 10 กว่า ๆ พอ ๆ กนั ไม่ได้มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินหลายพื้นที ่ตามที่
แสดงในอนิโฟกราฟิกแผนที ่กทม. ของผลการส ารวจครัง้นี้ 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลเลือกตัง้ครัง้นี้ชี้ให้เห็นนัยส าคญั ๆ หลายประการ เช่น คนที่มีสทิธิ
เลอืกตัง้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยงัไม่ตดัสนิใจ ยงันึกไม่ออกว่าจะเลือกใคร ยงัไม่แน่นอน 
เพราะยงัไม่รูว้่าจะมเีลอืกตัง้เมื่อไหร่ ยงัไม่รูว้่ามใีครลงสมคัรแน่นอนบา้ง อย่างไรกต็าม สว่นใหญ่ตอ้งการให้
มคีวามชดัเจนและจดัการเลอืกตัง้โดยเรว็ นอกจากนี้ สดัส่วนของคนทีต่ดัสนิใจแลว้ว่าจะเลอืกใคร ยงัคงเกาะ
กลุ่มกนัไม่ไดแ้ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติแิละยงัไม่แน่นอน อาจเปลีย่นใจไดเ้ช่นกนั ทัง้นี้การสงักดั
พรรคการเมอืง ยงัมนีัยส าคญัต่อเสียงของแกนน าชุมชน อย่างไรก็ตาม แกนน าชุมชนและประชาชน คือ 
Voter ทีต่่างมสีทิธแิละเสยีงเท่ากนั  

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวต่อว่า นบัจากนี้ไปการออกแบบกลยุทธ์ เพือ่ชนะใจคนกรุงเทพมหานคร ทีส่ว่น
ใหญ่มคีวามต้องการเปลีย่นแปลงอย่างมากและยงัไม่พอใจต่อกรุงเทพมหานครวนันี้  เพราะมชี่องว่างทีก่วา้ง
ระหว่างความต้องการของคนกรุงเทพมหานคร กบั สิง่ที่เป็นจรงิวนันี้  เช่น กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงที่
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ปลอดภยั กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงทีม่รีะบบการจราจรทีส่ะดวกสบายไม่ตดิขดั กรุงเทพมหานครเป็นเมอืง
แห่งการเรยีนรู้ในการศึกษาของบุตรหลานคนกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงแห่งสุขภาวะ 
และศูนยก์ลางนานาชาตดิา้นเศรษฐกจิ ทีม่ติเิหล่านี้คนกรุงเทพฯ สะทอ้นออกมาในผลส ารวจว่า ยงัไม่เหน็ว่า
เป็นจรงิแต่มคีวามตอ้งการใหเ้ป็นอยู่มาก  

ผู้สมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงถูกจับตาเป็นอย่างมากที่ผู้สมัครต้องชัดเจนและ
แสดงออกถึง วิสัยทัศน์ ความรู้ ประสบการณ์  ติดดินเข้าถึงปัญหาชุมชน ไม่สร้างภาพ จริงใจและ
ตรงไปตรงมา พร้อมจะท างานกบัทุกคนได้  และต้องตอบโจทยใ์ห้ไดว้่า กรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรใน
อกี 4 ปีขา้งหน้า ทัง้ในมติขิองเมอืงหลวงของประเทศ เมอืงศูนยก์ลางของอาเซยีน เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่ง
ของโลก และในมติทิีเ่ป็นบา้นและตอ้งยกระดบัพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ของกลุ่ม Voter (คนมสีทิธเิลอืกตัง้
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ) ทีม่คีวามตอ้งการสงู 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการเลือกตัง้ ผู้ว่า ราชการกรงุเทพมหานครโดยเรว็ 

 ล าดบัท่ี ความต้องการของประชาชน ร้อยละ 
1 ตอ้งการเลอืกตัง้ ผูว้่า ราชการกรุงเทพมหานครโดยเรว็ 89.5 
2 ยงัไม่ตอ้งการ 10.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการ กบั ส่ิงท่ีเหน็จริง เก่ียวกบั กรงุเทพฯ วนัน้ี 
(ระดบัมากถึงมากท่ีสุด) 

 ล าดบัท่ี ความต้องการ กบั ส่ิงท่ีเหน็จริงเก่ียวกบั กรงุเทพฯ วนัน้ี ต้องการ ท่ีเหน็จริง 
1 กรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางนานาชาตดิา้นเศรษฐกจิ 78.8 33.3 
2 กรุงเทพฯ เป็นเมอืงแห่งสุขภาวะ สะอาด 83.4 30.0 

3 
กรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางเรยีนรูก้ารศกึษาของบุตรหลานคน
กรุงเทพฯ ทีใ่ชป้ระโยชน์ต่อชุมชนทีพ่กัอาศยัไดจ้รงิ 

 
82.0 

 
37.8 

4 กรุงเทพฯ มรีะบบการจราจร สะดวกสบาย ไม่ตดิขดั 81.7 17.7 
5 กรุงเทพฯ เป็นเมอืงแห่งความปลอดภยั 82.0 24.6 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ภาพลกัษณ์ ด้านความเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ เก่ง ทนัสมยั 
จ าแนกระหว่าง เครือข่ายแกนน าชุมชน และ ประชาชน คน กทม.  นึกถึงใครอนัดบัแรก 

 ล าดบัท่ี ผู้มีข่าวว่าจะลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผู้ว่า กทม. 
เครือข่าย 

แกนน าชุมชน 
ประชาชน 
คน กทม. 

1 ยงันึกไม่ออก ยงัไม่มใีครในใจ ยงัว่างอยู่ ไม่นึกถงึใครเลย 31.7 53.2 
2 นาย สุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์(เอ)้ 27.1 21.2 
3 นาย ชชัชาต ิ สทิธพินัธุ์ 24.9 18.7 
4 พล.ต.อ.อศัวนิ  ขวญัเมอืง 10.6 3.7 
5 อื่น ๆ เช่น นางสาว รสนา  โตสติระกูล นายณรงคศ์กัดิ ์   
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 ล าดบัท่ี ผู้มีข่าวว่าจะลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผู้ว่า กทม. 
เครือข่าย 

แกนน าชุมชน 
ประชาชน 
คน กทม. 

โอสถธนากร เป็นตน้ 5.7 3.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ภาพลกัษณ์ ด้านการเข้าถึงชุมชน 
จ าแนกระหว่าง เครือข่ายแกนน าชุมชน และ ประชาชน คน กทม.  นึกถึงใครอนัดบัแรก 

 ล าดบัท่ี ผู้มีข่าวว่าจะลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผู้ว่า กทม. 
เครือข่าย 

แกนน าชุมชน 
ประชาชน 
คน กทม. 

1 ยงันึกไม่ออก ยงัไม่มใีครในใจ ยงัว่างอยู่ ไม่นึกถงึใครเลย 32.5 47.2 
2 นาย ชชัชาต ิ สทิธพินัธุ์ 28.7 38.6 
3 นาย สุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์(เอ)้ 19.7 10.0 
4 พล.ต.อ.อศัวนิ  ขวญัเมอืง 13.3 2.6 

5 
อื่น ๆ เช่น นางสาว รสนา  โตสติระกูล นายณรงคศ์กัดิ ์
โอสถธนากร เป็นตน้ 

 
5.8 

 
1.6 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความตัง้ใจจะเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. 
จ าแนกระหว่าง เครือข่ายแกนน าชุมชน และ ประชาชน คน กทม.  

 ล าดบัท่ี ผู้มีข่าวว่าจะลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผู้ว่า กทม. 
เครือข่าย 
แกนน า
ชุมชน 

 
ประชาชน 
คน กทม. 

1 ยงัไม่มใีครในใจ ยงัไม่รูม้เีลอืกตัง้เมื่อไหร่เลย ยงัไม่ตดัสนิใจ ยงัไม่แน่นอน 29.7 43.8 

2 

นาย สุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์(เอ)้ เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล 
มแีนวคดิจะเปลีย่นกรุงเทพฯ น่าจะท ากรุงเทพฯ ใหด้กีว่าปัจจุบนั เป็นผู้ร่วม
ออกแบบรถไฟฟ้าใตด้นิเมื่อยีส่บิกว่าปีก่อน มฐีานสนับสนุนจากพรรคจะท า
อะไรไดม้ากกว่าท าเพยีงล าพงัอสิระ และอยากลองคนใหม่ 

 
 

28.1 

 
 

14.2 

3 
นาย ชชัชาต ิ สทิธพินัธุ์ เพราะ ลงพืน้ทีต่่อเนื่อง ปฏบิตังิานจรงิ เขา้ถงึ
ชุมชน ประชาชนเขา้ถงึได ้เป็นผูส้มคัรอสิระไม่สงักดัพรรค มแีนวคดิ และ
วสิยัทศัน์ เป็นตน้ 

 
22.5 

 
17.6 

4 
พล.ต.อ.อศัวนิ  ขวญัเมอืง เพราะเป็นคนจรงิจงั เดด็ขาด มคีวามเป็นผูน้ า 
กลา้หาญ ท างานหนกั เป็นต ารวจ เป็นต้น 

 
9.2 

 
12.6 

5 อื่น ๆ เช่น นางสาวรสนา  โตสติระกูล นายณรงคศ์กัดิ ์โอสถธนากร เป็นตน้ 10.5 11.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 
ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


