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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 3 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

ผู้ว่าฯ ในความฝันของคน กทม 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจ เรื่อง ผูว้่าฯ ในความฝันของคน กทม. กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,081 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 
พบว่า สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 82.0 ระบุ เหน็ดว้ยว่า ผูช้นะในโพล อาจพา่ยแพใ้นวนัเลอืกตัง้ ในขณะที ่รอ้ยละ 
18.0 ไม่เหน็ดว้ย 

ทีน่่าสนใจคอื เมื่อสอบถาม ผูว้่าฯ ในความฝันของคน กทม. พบว่า เกนิครึง่หรอืรอ้ยละ  55.6 อยาก
ไดผู้ว้่า กทม. เป็น นกับรหิารแก้ปัญหาเก่ง วยัหนุ่มมปีระสบการณ์ กลา้สู ้กลา้ชน รองลงมาคอื รอ้ยละ 25.4 
อยากไดผู้ว้่า กทม. เป็น นักบรหิาร สูงวยั เคยมตี าแหน่งทางการเมอืง เช่น รฐัมนตรี รอ้ยละ 21.7 อยากได ้
ผู้ว่า กทม. เป็น นักเคลื่อนไหวทางสงัคม ต่อต้านรฐับาลคอร์รปัชนั ร้อยละ  16.3 อยากได้ ผู้ว่า กทม. เป็น 
อดตีมตี าแหน่งบรหิาร กทม. รอ้ยละ 16.3  อยากได ้ผูว้่า กทม. เป็น อดตีนกัวชิาการ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 
รอ้ยละ 14.9 อยากไดผู้ว้่า กทม. เป็น อดตี ส.ส. และ รอ้ยละ 16.4 ระบุอื่น ๆ 

ทีน่่าพจิารณา คอื ความฝันของคน กทม. ต่อ ความเป็น เมอืง ที่อยากได ้พบว่า รอ้ยละ 52.3 ระบุ 
เมอืงแห่งความปลอดภยั รอ้ยละ 49.3 ระบุเมอืงแห่ง สวสัดกิาร เช่น การรกัษาพยาบาล การศกึษา บา้นพกั
คนชรา  ร้อยละ 45.3 ระบุ เมอืงแห่ง สุขภาวะ และการแพทย์ ร้อยละ 42.5 ระบุ เมอืงแห่งประวตัศิาสตร์ 
วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว รอ้ยละ 41.4 ระบุ เมอืงแห่งการศกึษา นานาชาต ิรอ้ยละ 35.8 ระบุ เมอืงแห่ง
การลงทุน นานาชาต ิรอ้ยละ 35.6 ระบุ เมอืงแห่งความ เท่าเทยีมทางเพศ สมรสเท่าเทยีม รอ้ยละ 28.5 ระบุ 
เป็น มหานครแห่งความบนัเทิง สถานบนัเทิงเปิดได้ 24 ชัว่โมง และร้อยละ 13.6 เปิดบ่อนเสร ีใน กทม. 
ตามล าดบั 

ทีน่่าสนใจคอื เกอืบครึง่ หรอืรอ้ยละ 48.7 ยงัไม่ตดัสนิใจว่าจะเลอืกใครเป็นผูว้่า กทม. ในขณะที ่รอ้ย
ละ 20.3 ระบุ นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ์ รองลงมาคอื รอ้ยละ 9.8 ระบุ นาย สุชชัชวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์รอ้ยละ 7.1 
ระบุ พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง รอ้ยละ 5.7 ระบุ นาย สกลธ ีภทัทยิกุล รอ้ยละ 2.5 ระบุ นาย วโิรจน์ ลกัขณา
อดศิร และรอ้ยละ 5.9 ระบุอื่น ๆ นางสาวรสนา โตสติระกูล น.ต.ศธิา ทวิาร ีเป็นตน้ 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า ผลโพลชิน้น้ีชีใ้หเ้หน็ว่า ความฝันของคน กทม. อยากไดผู้ว้่า กทม. เป็นนัก
บรหิาร โดดเด่นมากกว่า คุณสมบตัอิื่น ๆ และลกัษณะเมอืงกรุงเทพมหานครทีค่น กทม. ตอ้งการเป็นเรื่องที่
ใกลต้วัของประชาชน เช่น เมอืงแห่งความปลอดภยั เมอืงแห่ง สวสัดกิาร เช่น การรกัษาพยาบาล การศกึษา 
บ้านพกัคนชรา เมอืงแห่งสุขภาวะ และการแพทย์ เมอืงแห่งประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม การท่องเที่ยว และ
การศกึษา ในขณะที ่การลงทุนนานาชาตแิละอื่น ๆ น่าจะเป็นเรื่องทีอ่อกไกลตวัของประชาชนส่วนใหญ่ของ
กรุงเทพฯ ทีส่ ารวจพบในครัง้นี้ 
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ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวต่อว่า ความตัง้ใจจะเลอืกของ คน กทม. ต่อ ผูส้มคัร ในวนัน้ีจะพบว่า เกอืบครึง่ 
ยงัไม่ตดัสนิใจ และส่วนใหญ่ยงัเหน็ว่า คนทีช่นะในผลโพลอาจจะแพใ้นวนัเลอืกตัง้ได ้อย่างไรกต็าม ในกลุ่ม
คน กทม. ที่ตดัสนิใจแล้ว พบว่า กลุ่มผู้สมคัร 3 คนที่มคีะแนนเกาะติดกนัเป็นกลุ่ม ได้แก่ นาย สุชชัวรี์ฯ 
พล.ต.อ.อศัวนิฯ และ นายสกลธฯี ในขณะที ่นายชชัชาตฯิ มคีะแนนน าโดดเด่นออกไป แต่จะพบว่า ถ้ารวม
คะแนนของ ผู้สมคัร 3 คนเหล่านัน้เขา้ด้วยกนัจะมคีะแนนที่มากกว่าคะแนนของ นายชชัชาตฯิ ดงันัน้ใคร
ต้องการชนะ จะต้องเสนอภาพ แสดงฝีมอื นักบรหิารใหค้น กทม. เหน็ และน่าจะไดค้ะแนนจากกลุ่มคนทีย่งั
ไมต่ดัสนิใจเขา้มาเพิม่เตมิได ้

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเหน็ของ คน กทม. ต่อ ผู้ชนะในผลโพล 

 ล าดบั
ท่ี 

ความเหน็ ของ คน กทม. 
ร้อยละ 

1 เหน็ดว้ยว่า ผูช้นะในผลโพล อาจพา่ยแพใ้นวนัเลอืกตัง้ 82.0 
2 ไม่เหน็ดว้ย 18.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ผู้ว่าฯ ในฝันของคน กทม. (ตอบได้มากกว่า 1 ความฝัน) 

 ล าดบั
ท่ี 

ความฝัน ของ คน กทม. 
ร้อยละ 

1 อยากได ้ผูว้่า กทม. เป็น นักบรหิารแกปั้ญหาเก่ง วยัหนุ่มมปีระสบการณ์ กลา้สู ้กลา้ชน 55.6 
2 อยากได ้ผูว้่า กทม. เป็น นักบรหิาร สงูวยั เคยมตี าแหน่งทางการเมอืง เช่น รฐัมนตร ี 25.4 
3 อยากได ้ผูว้่า กทม. เป็น นักเคลื่อนไหวทางสงัคม ต่อตา้นรฐับาลคอรร์ปัชนั 21.7 
4 อยากได ้ผูว้่า กทม. เป็น อดตีมตี าแหน่งบรหิาร กทม. 16.3 
4 อยากได ้ผูว้่า กทม. เป็น อดตี นกัวชิาการ ผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยั 16.3 
6 อยากได ้ผูว้่า กทม. เป็น อดตี ส.ส. 14.9 
7 อื่น ๆ  16.4 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความฝันของคน กทม. ต่อ ความเป็นเมือง ท่ีอยากได้ 

 ล าดบั
ท่ี 

ความเหน็ของ คน กทม. 
ร้อยละ 

1 เมอืงแห่งความปลอดภยั 52.3 
2 เมอืงแห่ง สวสัดกิาร เช่น การรกัษาพยาบาล การศกึษา บา้นพกัคนชรา 49.3 
3 เมอืงแห่ง สุขภาวะ และการแพทย์ 45.3 
4 เมอืงแห่ง ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และ การท่องเทีย่ว 42.5 
5 เมอืงแห่งการศกึษา นานาชาต ิ 41.4 
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 ล าดบั
ท่ี 

ความเหน็ของ คน กทม. 
ร้อยละ 

6 เมอืงแห่ง การลงทุน นานาชาต ิ 35.8 
7 เมอืงแห่งความ เท่าเทยีมทางเพศ สมรส เท่าเทยีม 35.6 
8 มหานคร แห่ง ความบนัเทงิ สถานบนัเทงิเปิดได ้24 ชัว่โมง 28.5 
9 เปิดบ่อนเสร ีใน กทม. 13.6 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ถ้าเลือกตัง้วนัน้ี ตัง้ใจจะเลือกใครเป็น ผู้ว่า กทม. 

 ล าดบั
ท่ี 

ความตัง้ใจจะเลือก ของ คน กทม. 
ร้อยละ 

1 ยงัไม่ตดัสนิใจ 48.7 
2 นาย ชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์ 20.3 
3 นาย สุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์ 9.8 
4 พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง 7.1 
5 นาย สกลธ ีภทัทยิกุล 5.7 
6 นาย วโิรจน์ ลกัขณาอดศิร 2.5 
7 อื่น ๆ นางสาวรสนา โตสติระกูล  น.ต.ศธิา ทวิาร ี เป็นตน้ 5.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


