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

ปริญญเ์อฟเฟค เลือกตัง้ กทม. 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจ เรื่อง ปรญิญ์เอฟเฟค เลอืกตัง้ กทม. กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,548 ตวัอย่าง ระหว่างวนัที่ 15 - 16 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 
พบว่า สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 48.5 ตดิตามขา่ว เลอืกตัง้ผูว้่า กทม. มากถงึมากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.3 ตดิตามปาน
กลาง และรอ้ยละ 19.2 ตดิตาม น้อยถงึไม่ตดิตามเลย 

เมื่อถามถงึ การรบัรูข้่าว นาย ปรญิญ์ พานิชภกัดิ ์ของคน กทม. พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ  46.3 
รบัรูม้ากถงึมากทีสุ่ด รอ้ยละ 31.3 รบัรูป้านกลาง และรอ้ยละ 22.4 รบัรูน้้อย ถงึ ไม่รูเ้ลย 

ที่น่าพจิารณาคอื ผลกระทบของข่าว นาย ปรญิญ์ พานิชภกัดิ ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกตัง้ผู้ว่า กทม. 
หลงัจากทดสอบค่านัยส าคญัทางสถติ ิพบว่า ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิต่อ นายสุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์ผูส้มคัร
รบัเลอืกตัง้ผูว้่า กทม. ในนามพรรคประชาธปัิตย ์แมม้คี่าตดิลบ คอื -.029 กต็าม นอกจากนี้ ไม่มนีัยส าคญั
ต่อ ผูส้มคัรคนอื่นดว้ย เช่น พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง แมต้ดิค่าลบจากข่าว นายปรญิญ์ฯ เช่นกนั คอื -.054 
แต่ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิแต่นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ์ มคี่าเป็นบวก คอื +.054 แต่ไม่มนียัส าคญั 

ทีน่่าสนใจคอื มผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ผูว้่า กทม. สองคนทีผ่ลการทดสอบ ปรญิญ์ฯ เอฟเฟค พบว่า มี
ค่าผลกระทบเป็นบวก และมนีัยส าคญัทางสถติคิอื นายสกลธ ีภทัทยิกุล ได ้+.161 และมนีัยส าคญัทางสถติิ
กว่ารอ้ยละ 99  รวมถงึ นายวโิรจน์ ลกัขณาอดศิร ทีไ่ดร้บัผลกระทบในทางบวกคอืได ้+.091 และมนียัส าคญั
ทางสถติกิว่าร้อยละ 90 ตามล าดบั ส่วนผู้สมคัรท่านอื่น ทดสอบผลกระทบของ ปรญิญ์ เอฟเฟค แล้ว ไม่มี
นยัส าคญัทางสถติ ิความหมายคอื ไม่มผีลกระทบอะไรต่อการตดัสนิใจเลอืกตัง้ ผูว้่า กทม. ของคน กทม. 

เมื่อถามถงึ การตดัสนิใจเลอืกตัง้ ผูว้่า กทม. ของ คน กทม. เปรยีบเทยีบระหว่าง ครัง้แรก และ ครัง้
ที่สอง หลงัมกีารลงสมคัรรบัเลอืกตัง้อย่างเป็นทางการแล้ว พบว่า แนวโน้มคนจะเลอืก เพิม่ขึ้นทุกคน แต่ 
อนัดบัสลบักนัอยู่บา้ง กล่าวคอื นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ์ ยงัคงน าเพิม่จาก รอ้ยละ 20.3 ในครัง้ที ่1 มาเป็น รอ้ย
ละ 24.5 ในครัง้ที่ 2 นายสุชชัวรี์ สุวรรณสวสัดิ ์เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 9.8 ในครัง้ที่ 1 มาเป็น ร้อยละ 13.9 ใน
ครัง้ที ่2  

ทีน่่าสนใจ จาก ปรญิญ์ เอฟเฟค ในการส ารวจครัง้นี้ พบว่า นายสกลธ ีภทัทยิกุล เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 
5.7 ในครัง้ที ่1 มาเป็นรอ้ยละ 10.1 ในการส ารวจครัง้ล่าสุด และขยบัขึน้มาเป็นอนัดบั 3 ในขณะที ่พล.ต.อ.
อศัวนิ ขวญัเมอืง เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 7.1 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 9.8  นายวโิรจน์ ลกัขณาอดศิร เพิม่ขึน้จากร้อยละ 
2.5 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 5.5 และอื่น ๆ ไดแ้ก่ นางสาวรสนา โตสติระกูล น.ต.ศธิา ทวิาร ีเป็นต้น เพิม่ขึน้จากรอ้ย
ละ 5.9 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 7.5  ในขณะที ่กลุ่มคนไม่ตดัสนิใจลดลงจากรอ้ยละ 48.7 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 28.7 ในการ
ส ารวจครัง้นี้ 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า การส ารวจการรบัรู้ ตดิตามและผลกระทบของเหตุการณ์ส่วนตวัของผู้มี
ความเกี่ยวขอ้งในทางการเมอืงคนหนึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ทีผ่่านมา สะทอ้นถงึอทิธพิลของขอ้มูลข่าวสาร
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การเมอืงระดบัหนึ่ง เมื่อน าการรบัรูต้่อเหตุการณ์สว่นตวัของนักการเมอืงดงักล่าวไปหานัยส าคญัทางสถติกิบั
แนวโน้มการเลือกตัง้ผู้ว่า กทม. พบว่า มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจที่น่าสนใจดงันี้ ผู้สมคัรในนามพรรค
เดยีวกนักบัผูต้กเป็นข่าวไดร้บัผลกระทบทางลบ แต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ แต่กลบัไปมผีลกระทบทางบวก
และมนีัยส าคญัต่อผู้สมคัรที่ไม่ได้อยู่ในพรรคเดยีวกนัแต่อยู่ในฝากฝ่ายเดยีวกนั ตามทฤษฎีอตัลกัษณ์กลุ่ม
ทางสงัคม (Social Group Identity)  

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ที่น่าสนใจคอื ถ้าวนันี้เป็นวนัเลอืกตัง้ ประชาชนคนกรุงเทพมหานคร
กระจายตวัตดัสนิใจเทคะแนนให้กบัผู้สมคัรแต่ละคนมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้นทุกคนเปรยีบเทียบระหว่างการ
ส ารวจครัง้แรกและครัง้ที่สองหลงัจากมกีารสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็น
ทางการ โดยเฉพาะผลกระทบจาก ปรญิญ์เอฟเฟค ส่งผลให้นายสกลธี ภทัทิยกุล อาจจะเป็นเพราะฐาน
คะแนนนิยมจากฝัง่เดยีวกนัของผูส้มคัรสามคนในกลุ่มสนับสนุนรฐับาลท าให ้นายสกลธฯี ขึน้น าเบยีดกนักบั 
พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง อยู่เลก็น้อย ในผลการศกึษาครัง้นี้ และทีน่่าจบัตามองต่อไปคอื ปรญิญ์เอฟเฟค จะ
มผีลยัง่ยนืยาวนานเพยีงไรต่อการตดัสนิใจเลอืกตัง้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชน คน กทม. 
และอาจจะมปัีจจยัส าคญัอื่น ๆ ร่วมดว้ย เช่น นโยบาย ผลงาน และความเป็นนักบรหิารแก้ปัญหาเก่งให้คน 
กทม. 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ การติดตามข่าว เลือกตัง้ ผู้ว่า กทม. 

 ล าดบัท่ี การติดตามข่าว เลือกตัง้ ผู้วา่ กทม. ของ คน กทม. ร้อยละ 
1 ตดิตาม มาก ถงึ มากทีสุ่ด 48.5 
2 ตดิตาม ปานกลาง 32.3 
3 ตดิตาม น้อย ถงึ ไม่ตดิตามเลย 19.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ รบัรู้ข่าว นาย ปริญญ ์พานิชภกัด์ิ 

 ล าดบัท่ี การรบัรู้ข่าว นาย ปริญญ ์พานิชภกัด์ิ ของ คน กทม. ร้อยละ 
1 รบัรู ้มาก ถงึ มากทีสุ่ด 46.3 
2 รบัรู ้ปานกลาง 31.3 
3 รบัรู ้น้อย ถงึ ไม่รูเ้ลย 22.4 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบทางสถิติ ค่านัยส าคญั ปริญญ ์เอฟเฟค ต่อการเลือกตัง้ ผู้ว่า กทม. 

 ล าดบัท่ี 
     ผลการทดสอบสถิติ ค่านัยส าคญั “ปริญญ ์เอฟเฟค”  

ต่อ การเลือกตัง้ ผู้ว่า กทม. 
 

ผลกระทบ 
 

ค่านัยส าคญั 
1 นาย สุชชัวรี ์ สุวรรณสวสัดิ ์ -.029 .579 
2 พล.ต.อ.อศัวนิ  ขวญัเมอืง -.054 .295 
3 นาย สกลธ ี ภทัทยิกุล +.161 .002 
4 นาย ชชัชาต ิ สทิธพินัธุ ์ +.054 .294 
5 นาย วโิรจน์ ลกัขณาอดศิร +.091 .075 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ถ้าวนัน้ีเลือกตัง้ จะเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. 

 ล าดบัท่ี ความตัง้ใจจะเลือก ของ คน กทม. ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 
1 นาย ชชัชาต ิ สทิธพินัธุ ์ 20.3 24.5 
2 นาย สุชชัวรี ์ สุวรรณสวสัดิ ์ 9.8 13.9 
3 นาย สกลธ ี ภทัทยิกุล 5.7 10.1 
4 พล.ต.อ.อศัวนิ  ขวญัเมอืง 7.1 9.8 
5 นาย วโิรจน์ ลกัขณาอดศิร 2.5 5.5 
6 อื่น ๆ ไดแ้ก่ นางสาว รสนา โตสติระกูล และ น.ต.ศธิา ทวิาร ีเป็นตน้ 5.9 7.5 
7 ยงัไมต่ดัสนิใจ 48.7 28.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 

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


