
 

 

 

 

 

 

“อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. คร้ังที ่2” 
 

หมายเหตุ:  ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” จะทาํการเผยแพร่ผลสาํรวจ เร่ือง  “อยากไดใ้ครเป็นผูว้า่ฯ กทม.” ทุกสปัดาห์แรกของเดือน 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “อยากได้ใครเป็น

ผู้ว่าฯ กทม. คร้ังที่  2” ทําการสํารวจระหว่างวนัท่ี  31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้ งใน

กรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้ งส้ิน จาํนวน 1,316 หน่วยตวัอย่าง เก่ียวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น              

ผูว้า่ฯ กทม. คร้ังท่ี 2 การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” 

สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงบุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้เป็นผูว้า่ฯ กทม. พบวา่ อนัดบั 1 ร้อยละ 32.67 ระบุว่า ยงัไม่ตดัสินใจ อนัดบั 2        

ร้อยละ 24.77 ระบุว่าเป็น ดร.ชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ อนัดบั 3 ร้อยละ 11.93 ระบุวา่เป็น พล.ต.อ.จกัรทิพย ์ชยัจินดา อนัดบั 4 ร้อยละ 8.66 ระบุวา่เป็น 

พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง อนัดบั 5 ร้อยละ 4.26 ระบุว่าเป็น ผูส้มคัรจากคณะกา้วหน้า หรือพรรคกา้วไกล อนัดบั 6 ร้อยละ 3.95 ระบุว่าเป็น 

ผูส้มัครจากพรรคเพ่ือไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.89 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 8 ร้อยละ 2.81 ระบุว่าเป็น ผูส้มัครจากพรรค

ประชาธิปัตย ์อนัดบั 9 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น ผูส้มคัรจากพรรคพลงัประชารัฐ อนัดบั 10  ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ดร.สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ 

อนัดบั 11 ร้อยละ 1.52 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และร้อยละ 2.75 ระบุว่า อ่ืน ๆ ได้แก่ อ่ืน ๆ ได้แก่ นายสกลธี ภทัทิยกุล 

ผูส้มคัรจากพรรคไทยสร้างไทย นายกรณ์ จาติกวณิช นางนวลพรรณ ลํ่าซาํ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  เฉย /ๆไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

และเม่ือเปรียบเทียบกบัอยากไดใ้ครเป็นผูว้่าฯ กทม. คร้ังท่ี 1 เดือนมีนาคม 2564 พบว่า ผูท่ี้ระบุว่า พล.ต.อ.จกัรทิพย ์ชยัจินดา ผูส้มคัร           

จากพรรคเพ่ือไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผูส้มคัรจากพรรคพลงัประชารัฐ และดร.สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ มีสัดส่วนลดลง ในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่า        

ยงัไม่ตดัสินใจ ดร.ชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง ผูส้มคัรจากพรรคประชาธิปัตย ์และไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วน

เพิม่ขึ้น 

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงปัญหาท่ีประชาชนอยากให้ผูว้่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแกไ้ขมากท่ีสุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.40 ระบุว่า ปัญหา

การจราจร รองลงมา ร้อยละ 32.67 ระบุวา่ ปัญหาค่าครองชีพ/ปากทอ้ง ร้อยละ 28.50 ระบุวา่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฝุ่ นละออง นํ้าเสีย ร้อยละ 26.90 

ระบุวา่ ปัญหานํ้ าท่วม ร้อยละ 21.66 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 20.29 ระบุวา่ ปัญหาถนน/ทางเทา้ ชาํรุด ร้อยละ 18.77 

ระบุวา่ ปัญหาเร่ืองขยะและความสะอาด ร้อยละ 7.45 ระบุวา่ ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 7.37 ระบุวา่ ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 6.46 ระบุวา่ ปัญหา

สุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 5.09 ระบุวา่ ปัญหาเร่ืองเดก็และเยาวชน ร้อยละ 1.67 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 0.53 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ คนเร่ร่อน และสุนขัจรจดั     

เม่ือพิจารณาลักษณะทั่วไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 100.00 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ตวัอย่างร้อยละ 48.78 เป็นเพศชาย       

และร้อยละ 51.22 เป็นเพศหญิง ตวัอยา่งร้อยละ 6.31 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 13.22 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 17.93 มีอาย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 31.16 

มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 31.38 มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่างร้อยละ 92.40 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.17 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.52   

นบัถือศาสนาคริสต ์และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.91 ไม่ระบุศาสนา  

ตัวอย่างร้อยละ 27.20 สถานภาพโสด ร้อยละ 68.47 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.72 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุ

สถานภาพการสมรส ตวัอยา่งร้อยละ 15.27 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ ร้อยละ 25.84 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.23                         

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 38.91 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 12.76 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุการศึกษา  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2564 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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ตวัอยา่งร้อยละ 6.76 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.14 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 26.44

ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.61 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.60 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 

ร้อยละ 27.96 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 3.12 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.37 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 25.08 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 6.38 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 19.23 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน           

10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 12.23 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.98 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 13.22 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาท ข้ึนไป และร้อยละ 15.88 ไม่ระบุรายได ้

 

1. หากวนันีเ้ป็นวนัเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะเลือกใคร 

อนัดบั บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 

ร้อยละ 

คร้ังที ่2  

(4 เม.ย. 64) 

คร้ังที ่1  

(7 ม.ีค. 64) 

1 ยงัไม่ตดัสินใจ 32.67 29.96 

2 ดร.ชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ 24.77 22.43 

3 พล.ต.อ.จกัรทิพย ์ชยัจินดา 11.93 15.51 

4 พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมือง 8.66 7.68 

5 ผูส้มคัรจากคณะกา้วหนา้ หรือพรรคกา้วไกล 4.26 4.26 

6 ผูส้มคัรจากพรรคเพ่ือไทย 3.95 4.49 

7 น.ส.รสนา โตสิตระกลู 2.89 4.26 

8 ผูส้มคัรจากพรรคประชาธิปัตย ์ 2.81 2.66 

9 ผูส้มคัรจากพรรคพลงัประชารัฐ 2.20 3.27 

10 ดร.สุชชัวร์ี สุวรรณสวสัด์ิ 1.59 3.35 

11 ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 1.52 0.15 

 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นายสกลธี ภทัทิยกุล ผูส้มคัรจากพรรคไทยสร้างไทย นายกรณ์ จาติกวณิช 

นางนวลพรรณ ลํ่าซาํ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

2.75 1.98 

รวม 100.00 100.00 

 

2. ปัญหาทีท่่านอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก 

ปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากทีสุ่ด  ร้อยละ 

ปัญหาการจราจร 61.40 

ปัญหาค่าครองชีพ/ปากทอ้ง  32.67 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฝุ่ นละออง นํ้าเสีย  28.50 

ปัญหานํ้าท่วม  26.90 

ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ 21.66 

ปัญหาถนน/ทางเทา้ ชาํรุด  20.29 

ปัญหาเร่ืองขยะและความสะอาด 18.77 

ปัญหาการศึกษา  7.45 

ปัญหาหาบเร่ แผงลอย 7.37 

ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข 6.46 

ปัญหาเร่ืองเดก็และเยาวชน  5.09 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.67 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ คนเร่ร่อน และสุนขัจรจดั 0.53 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 1,316 100.00 

รวม 1,316 100.00 

 

ตารางที ่2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 642 48.78 

หญิง 674 51.22 

รวม 1,316 100.00 

 

ตารางที ่3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 83 6.31 

26 – 35 ปี 174 13.22 

36 – 45 ปี 236 17.93 

46 – 59 ปี 410 31.16 

60 ปี ข้ึนไป 413 31.38 

รวม 1,316 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ 1,216 92.40 

อิสลาม 68 5.17 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 20 1.52 

ไม่ระบุ 12 0.91 

รวม 1,316 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 358 27.20 

สมรส 901 68.47 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 49 3.72 

ไม่ระบุ 8 0.61 

รวม 1,316 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 201 15.27 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 340 25.84 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 82 6.23 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 512 38.91 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 168 12.76 

ไม่ระบุ 13 0.99 

รวม 1,316 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 89 6.76 

พนกังานเอกชน 344 26.14 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 348 26.44 

เกษตรกร/ประมง 8 0.61 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 100 7.60 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 368 27.96 

นกัเรียน/นกัศึกษา 41 3.12 

ไม่ระบุ 18 1.37 

รวม 1,316 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 330 25.08 

ไม่เกิน 10,000 บาท 84 6.38 

10,001 – 20,000 บาท 253 19.23 

20,001 – 30,000 บาท 161 12.23 

30,001 – 40,000 บาท 105 7.98 

40,001 บาท ข้ึนไป 174 13.22 

ไม่ระบุ 209 15.88 

รวม 1,316 100.00 
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