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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 4 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 
กลุ่มคนเลือกตัง้หน้าใหม่ (New Voters) กบั กลุ่มคนเคยเลือก  

ในความต้องการเปล่ียนแปลง กทม. ให้ดีขึ้น 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจ เรื่อง กลุ่มคนเลอืกตัง้หน้าใหม่ (New Voters) กบั กลุ่มคนเคยเลอืก ในความตอ้งการเปลีย่นแปลง 
กทม.ให้ดีขึ้น กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตกรุงเทพมหานครโดยด าเนิน
โครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 
จ านวน 1,506 ตวัอย่าง ระหว่างวนัที่ 21 - 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 23.0 เป็นกลุ่มคน
เลอืกตัง้หน้าใหม่ หรอื นิวโหวตเตอร ์ในขณะที ่รอ้ยละ 77.0 เป็น กลุ่มคนทีเ่คยเลอืกตัง้ ผูว้่า กทม. มาแลว้ 

ที่น่าพจิารณาคอื สิง่ที่ต้องการเห็นผู้สมคัร ท าให้ กทม. เปลี่ยนแปลงดีขึ้น จึงตัง้ใจจะไปใช้สิทธิ 
พบว่า สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 80.2 ระบุ ตอ้งการเหน็ผูส้มคัรท าถนนใหเ้รยีบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ น ้าไม่ท่วมขงั 
รองลงมาคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 80.1 ระบุ ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ท าให้คน กทม. 
เดนิทางไดส้ะดวก รวดเรว็ รถไม่ตดิและทุกคนมคีวามปลอดภยัทางถนน รอ้ยละ 79.2 ระบุ ท าทางเทา้ใหน่้า
เดนิ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปลอดภยับนทางเทา้ รอ้ยละ 78.9 ระบุ การศกึษา รอ้ยละ 78.9 เช่นกนัระบุ บรหิาร
จดัการขยะ และ น ้าท่วมขงัในชุมชน รอ้ยละ 78.9 ระบุ  สุขอนามยั รา้นคา้ต่าง ๆ รอ้ยละ 77.9 ระบุ ส่งเสรมิ
พฒันา อาชพี การมงีานท ามัน่คง ร้อยละ 75.2 ระบุ เพิม่ต้นไม้ พื้นที่สเีขยีว ร้อยละ 75.1 ระบุ ท าล าคลอง
ต่าง ๆ ให้สะอาดใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ร้อยละ 74.6 ระบุ ท ากรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญ 
นานาชาต ิในทุกสิง่ ตามล าดบั 

ทีน่่าสนใจคอื ความตัง้ใจจะเลอืกผูว้่า กทม. ของ คนสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มคนเลอืกตัง้หน้าใหม่ หรอื 
นิวโหวตเตอร์ กบั กลุ่มคนเคยเลอืก พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิคอื กลุ่มคนเลอืกตัง้หน้า
ใหม่ ส่วนใหญ่ หรอืเกอืบร้อยละ 60 คอืร้อยละ 58.7 ยงัไม่ตดัสนิใจ เพราะรอใกล้วนัเลอืกตัง้ (โค้งสุดท้าย) 
และก าลงัสนใจเรื่องปัญหาปากท้องและเรื่องอื่น ๆ มากกว่า ตอนนี้ตดิตามข่าวสารและขอ้มูลอยู่ ในขณะที่ 
กลุ่มคนเคยเลอืก จ านวนมากเช่นกนั หรอื เกนิกว่า 1 ใน 3 คอืรอ้ยละ 37.4 ยงัไม่ตดัสนิใจ 

เมื่อน าผลส ารวจของคนสองกลุ่มมาเปรยีบเทียบกนัพบว่า ร้อยละ 19.9 ของกลุ่มคนเลอืกตัง้หน้า
ใหม่ มากกว่ากลุ่มคนเคยเลือกที่มอียู่ร้อยละ 17.0 จะเลือก นายชชัชาติ สทิธิพนัธุ์ ในขณะที่ นายสุชชัวรี์ 
สุวรรณสวสัดิ ์ตามมาอนัดบัสอง มกีลุ่มคนเคยเลอืกรอ้ยละ 12.8 มากกว่า กลุ่มคนเลอืกตัง้หน้าใหม่ทีจ่ะเลอืก
นายสุชชัวรีฯ์ อยู่รอ้ยละ 8.4  

ทีน่่าสนใจในผูส้มคัรสองคนคอื คนแรกเป็นอดตีผูว้่า กทม. คอื พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง และ นาย
สกลธ ีภทัทยิกุล โดยพบว่า นายสกลธ ีภทัทยิกุล ได้กลุ่มคนเคยเลอืกผูว้่า กทม. สูงเกอืบเท่า นายสุชชัวรี์ 
คอืร้อยละ 12.7 มากกว่า กลุ่มคนเลอืกตัง้หน้าใหม่ร้อยละ 4.3 ในขณะที่ พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง ได้จาก
กลุ่มคนเคยเลอืก ผูว้่า กทม. อยู่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 คอืรอ้ยละ 8.5 ในขณะที ่ไดก้ลุ่มคนเลอืกตัง้หน้าใหม่ รอ้ย
ละ 4.9  
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นอกจากนี้ ผูส้มคัรทีน่่าจบัตามองอกีท่านหนึ่งคอื นาย วโิรจน์ ลกัขณาอดศิร ทีไ่ดร้บัการสนับสนุน
จากคนเคยเลอืกตัง้ ผูว้่า กทม. อยู่ทีร่อ้ยละ 6.6 สงูกว่าผลส ารวจครัง้ก่อนและไดร้บัจากกลุ่มคนเลอืกตัง้หน้า
ใหม่ทีม่อียู่รอ้ยละ 2.3 ในขณะที ่ผูส้มคัรท่านอื่น ๆ เช่น นางสาว รสนา โตสติระกูล และ น.ต.ศธิา ทวิาร ีเป็น
ตน้ไดก้ลุ่มคนเคยเลอืกตัง้ ผูว้่า กทม. รอ้ยละ 5.0 และจากกลุ่มคนเลอืกตัง้หน้าใหม่รอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 

ทีน่่าพจิารณาคอื แนวโน้มกลุ่มคนตัง้ใจจะเลอืก ผูว้่า กทม. ครัง้แรก หลงัลงสมคัรอย่างเป็นทางการ 
จนถงึ ครัง้ที่ สาม ที่ประชาชนมองปัญหาเดมิ ๆ ของ กทม. และข่าวการเมอืงช่วงสงกรานต์ เช่น ข่าวแบ่ง
เคก้ต าแหน่ง รองผู้ว่า กทม. กบั แกนน าพรรคการเมอืง ข่าวแกนน าพรรคการเมอืงสมัพนัธ์กบั คนแดนไกล 
รวมกบั นโยบายการหาเสยีงแบบ เดมิ ๆ ไม่มอีะไรใหม่ ประชาชนผดิหวงัซ ้าซากยาวนานต่อ ผูว้่า กทม. ใน
อดตี เป็นต้น อาจจะส่งผลท าให้ผลส ารวจพบว่า กลุ่มคนยงัไม่ตดัสนิใจเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 28.7 ในครัง้ทีส่อง 
มาอยู่ทีร่อ้ยละ 42.3 ในครัง้ทีส่าม เพราะยงัไม่รูจ้ะเลอืกใครด ียงัมขีอ้มลูไม่มากพอ เบื่อการเมอืงเดมิ ๆ ไม่มี
อะไรใหม่ และบางสว่นจะตดัสนิใจช่วงใกลเ้ลอืกตัง้หรอืโคง้สุดทา้ย  

ในขณะที่ ผลส ารวจครัง้นี้  มลีุ้น มเีสยีว เพราะ คนตัง้ใจจะเลอืก นายชชัชาต ิสทิธิพนัธุ์ ลดลงจาก
ร้อยละ 24.5 ในครัง้ที่สอง มาอยู่ที่ร้อยละ17.7 ในครัง้ล่าสุด นายสุชชัวรี์ สุวรรณสวสัดิ ์ก็ลดลง อาจเป็นผล
จาก ปรญิญ์เอฟเฟค จากรอ้ยละ 13.9 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 11.8 แต่ทีม่ลีุน้คอื นายสกลธ ีภทัทยิกุล เพิม่ขึ้นจาก
รอ้ยละ 10.1 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 10.8  

ที่น่าพจิารณาคอื พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง ที่ลดลงจากร้อยละ 9.8 มาอยู่ที่ ร้อยละ 7.7 เพราะคน
กรุงเทพมหานคร เหน็ว่าเคยผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมาหลายปีแลว้ปัญหา กทม. ยงัคงเหมอืนเดมิ แต่
ที่น่าจบัตามองคอื นายวโิรจน์ ลกัขณาอดิศร ที่ยงัรกัษาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนตัง้ใจจะเลือกที่
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 2.5 ในครัง้แรก มาอยู่ทีร่อ้ยละ 5.5 ในครัง้สองและรอ้ยละ 5.6 ในครัง้ล่าสุด ขณะทีผู่ส้มคัร
อื่น ๆ มแีนวโน้มลดลงไปอยู่ในกลุ่มคนไม่ตัดสินใจเป็นจ านวนมาก จึงขึ้นอยู่กบัการแสดงวสิยัทศัน์ของ
ผูส้มคัรแต่ละคนทีจ่ะสามารถตอบโจทยต์รงใจของประชาชนคน กทม. ไดม้ากน้อยเพยีงไร 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เหน็ว่า กลุ่มคนเลอืกตัง้หน้าใหม่ หรอื นิวโหวตเตอร์ (New 
Voters) กบักลุ่มคนเคยเลอืก ผูว้่า กทม. มคีวามตัง้ใจจะเลอืกผูส้มคัรแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
กล่าวคอื นายสกลธ ีมลีุน้ คู่ไปกบันายวโิรจน์ฯ ทีม่คีะแนนเพิม่สงูขึน้ ขณะทีค่นอื่น ๆ มลีดลงและคงที ่เพราะ
กลุ่มคน กทม. ในผลโพลนี้กลบัไปรวมตวักนัทีฐ่านเดมิคอื ยงัไม่ตดัสนิใจ  

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า เมื่อวเิคราะห์เหตุปัจจยัใดที่มผีลต่อการเปลี่ยนใจของผู้มสีทิธเิลอืกตัง้
หน้าใหม่ หรอื นิวโหวตเตอร์ กบั กลุ่มคนเคยเลอืก ผู้ว่า กทม. พบว่า “ภาพจ า” ของ คน กทม. มผีล ทัง้
ปัญหาเดมิ ๆ ซ ้าซาก เช่น คุณภาพชวีติของ คน กทม. ทีย่งัย ่าแย่เหมอืนเดมิ ปัญหาจราจร การเดนิทางของ
คน กทม. ความไม่ปลอดภยับนทอ้งถนน และบนทางเทา้ ปัญหาการศกึษา เป็นตน้  

“นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยงัมขี่าวการเมอืงส าคญั ๆ บางอย่าง ได้แก่ ข่าวแบ่ง
เคก้ต าแหน่ง รองผูว้่า กทม. ใหก้บันักการเมอืงของพรรคการเมอืงทีถู่กมองว่าหนุนหลงัเชื่อมโยงกบัผูส้มคัร 
ข่าวแกนน าพรรคการเมอืงเคลื่อนไหวเกี่ยวโยงกบัคนแดนไกล ทีอ่าจจะน าไปสู่ ภาพจ า แห่งความขดัแยง้ใน
หมู่ประชาชนแบบเดมิ ๆ และอื่น ๆ จงึน่าจะเป็นขอ้สมมตฐิานส าคญัที่ชี้ใหเ้หน็ไดว้่า ท าไมผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
หน้าใหม่และหน้าเก่า จงึกลบัไปอยู่ในฐานทีม่ ัน่เดมิคอื ยงัไม่ตดัสนิใจ และท าไม ผูส้มคัรฯ บางคนมคีะแนน
เพิม่ขึน้แต่บางคนลดลง” ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าว  
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ สดัส่วน กลุ่มคนเลือกตัง้หน้าใหม่ กบั กลุ่มเคยเลือกผู้ว่า กทม. 

 ล าดบัท่ี กลุ่มเลือกตัง้หน้าใหม่ กบั กลุม่เคยเลือกผู้วา่ กทม. ร้อยละ 
1 กลุ่มคนเลอืกตัง้ หน้าใหม ่ 23.0 
2 กลุ่มเคยเลอืก ผูว้่า กทม. 77.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ส่ิงท่ีต้องการเหน็เพื่อท าให้ กทม. เปล่ียนแปลงดีขึ้น จึงตัง้ใจจะไปใช้สิทธิ 

 ล าดบัท่ี ส่ิงท่ีต้องการเหน็ผู้สมคัร ท าให้ กทม. เปล่ียนแปลงดีขึ้น จึงตัง้ใจจะไปใช้สิทธิ ร้อยละ 
1 ตอ้งการเหน็ผูส้มคัรท าถนนใหเ้รยีบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ น ้าไม่ทว่มขงั 80.2 

2 
ความสะดวกและปลอดภยัในการเดนิทาง ท าใหค้น กทม. เดนิทางไดส้ะดวก รวดเรว็ รถไม่ตดิและ
ทุกคนมคีวามปลอดภยัทางถนน 

 
80.1 

3 ท าทางเทา้ใหน่้าเดนิ ไม่เป็นหลมุเป็นบ่อ ปลอดภยับนทางเทา้ 79.2 
4 การศกึษา 78.9 
4 บรหิารจดัการขยะ และ น ้าท่วมขงัในชุมชน 78.9 
4 สุขอนามยั รา้นคา้ต่าง ๆ 78.9 
7 ส่งเสรมิพฒันา อาชพี การมงีานท ามัน่คง 77.9 
8 เพิม่ตน้ไม ้พืน้ทีส่เีขยีว 75.2 
9 ท าล าคลองต่าง ๆ ใหส้ะอาดใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้ 75.1 
10 ท ากรุงเทพฯ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเจรญิ นานาชาต ิในทุกสิง่ 74.6 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ถ้าวนัน้ีเลือกตัง้ จะเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. จ าแนก ออก เป็นกลุ่มคนเลือกตัง้
หน้าใหม่ กบั กลุ่มคน เคยเลือกตัง้ ผู้ว่า กทม. 

 ล าดบัท่ี ความตัง้ใจจะเลือก ของ คน กทม. 
กลุ่มคนเลือกตัง้ 
หน้าใหม่ (23%) 

กลุ่มคนเคยเลือก 
ผู้ว่า กทม. (77%) 

1 นาย ชชัชาต ิ สทิธพินัธุ ์ 19.9 17.0 
2 นาย สุชชัวรี ์ สุวรรณสวสัดิ ์ 8.4 12.8 
3 นาย สกลธ ี ภทัทยิกุล 4.3 12.7 
4 พล.ต.อ.อศัวนิ  ขวญัเมอืง 4.9 8.5 
5 นาย วโิรจน์ ลกัขณาอดศิร 2.3 6.6 

6 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ นางสาว รสนา โตสติระกูล และ น.ต.ศธิา ทวิาร ี
เป็นตน้ 

 
1.5 

 
5.0 

7 ยงัไมต่ดัสนิใจ 58.7 37.4 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 

 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ถ้าวนัน้ีเลือกตัง้ จะเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. 

 ล าดบัท่ี ความตัง้ใจจะเลือก ของ คน กทม. 

ครัง้ท่ี 1 
(หลงัลงสมคัร
อย่างเป็น
ทางการ) 

 
ครัง้ท่ี 2 
(ปริญญ ์
เอฟเฟค) 

ครัง้ท่ี 3  
(ปัญหาเดิม ๆ ของ
คนกรงุเทพ และ 
ข่าวการเมือง 
ช่วง สงกรานต์) 

1 นาย ชชัชาต ิ สทิธพินัธุ ์ 20.3 24.5 17.7 
2 นาย สุชชัวรี ์ สุวรรณสวสัดิ ์ 9.8 13.9 11.8 
3 นาย สกลธ ี ภทัทยิกุล 5.7 10.1 10.8 
4 พล.ต.อ.อศัวนิ  ขวญัเมอืง 7.1 9.8 7.7 
5 นาย วโิรจน์ ลกัขณาอดศิร 2.5 5.5 5.6 

6 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ นางสาว รสนา โตสติระกูล และ น.ต.ศธิา ทวิาร ี
เป็นตน้ 

 
5.9 

 
7.5 

 
4.1 

7 ยงัไมต่ดัสนิใจ 48.7 28.7 42.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 100.0 

ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


