
 

 

  
 
 

 
 กระแสข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ที่คาดว่าจะมีขึ้นไม่เกินกลางปี 65 กลายเป็นประเด็นร้อนที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
โดยเฉพาะการเปิดตัวผู ้สมัครทั้งที ่สังกัดพรรคการเมืองและผู ้สมัครอิสระ เพื ่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน (สำรวจด้วยการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที ่13-16 ธันวาคม 2564 สรุปผล ได้ดังนี้ 
 1. คนกรุงเทพฯ คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” แล้วหรือยัง 
    ถึงเวลาแล้ว 90.57%        ไม่แน่ใจ 7.05%         ยังไม่ถึงเวลา 2.38%        
 2. การเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” คร้ังนี้มีความน่าสนใจอย่างไร 

อันดับ 1 กทม. เป็นเมืองหลวง มีความสำคัญ     54.55% 
อันดับ 2 ไม่ได้มีการเลือกตั้งมายาวนาน     46.16% 
อันดับ 3 การเลือกตั้ง กทม. ส่งผลต่อการเมืองระดับชาติ       44.31% 
อันดับ 4 มีผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ 43.69% 
อันดับ 5 สะท้อนให้เห็นความนิยมและคะแนนเสียงของแต่ละพรรค 33.63% 

   

 3. “กรุงเทพมหานคร” ควรพัฒนาเร่ืองใดอย่างเร่งด่วน 

อันดับ 1 การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ   85.14% 
อันดับ 2 คุณภาพชีวิตของประชาชน 70.46% 
อันดับ 3 การมีงานทำ รายได้ ค่าครองชีพ     64.58% 
อันดับ 4 น้ำท่วม น้ำเสีย     60.59% 
อันดับ 5 สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ฝุ่นควัน ขยะ 59.88% 

 

 4. “ผู้ว่าฯ กทม.” ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 

อันดับ 1 ทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว พร้อมที่จะทำงาน      85.40% 
อันดับ 2 เก่ง มีความรู้ความสามารถ     77.74% 
อันดับ 3 ซ่ือสัตย์ สุจริต ภาพลักษณ์ดี     74.89% 
อันดับ 4 เข้าใจคนกรุงเทพฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น        68.92% 
อันดับ 5 มีทีมงานที่ดี     55.12% 

5. คนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ 

   สังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได ้65.72%        ไม่สังกัดพรรคการเมือง (ผู้สมัครอิสระ) 21.90%     สังกัดพรรคการเมือง 12.38%           

6. ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.”คนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้สมัครจากพรรคใด 

อันดับ 1 ผู้สมัครอิสระ    38.65% 
อันดับ 2 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 20.52% 
อันดับ 3 ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล       16.06% 
อันดับ 4 ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย       13.58% 
อันดับ 5 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ      9.43% 

 

  7. ว่าที่ผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” คนใดได้รับความนิยมมากที่สุด 

   รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 56.72%         ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 29.60%          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 10.62%    
   รสนา โตสิตระกูล 2.26%                  คนอ่ืนๆ 0.80%       

*หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ) 
 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ 

 

โพล : การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 
          (จำนวน 2 แผ่น) 
*ส่งข่าววนัอาทิตย์ท่ี 19 ธันวาคม 2564 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 
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สรุปผลการสำรวจ : การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวน
ทั้งสิ ้น 1,135 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที ่ 13-16 ธันวาคม 2564 พบว่า                         
คนกรุงเทพฯ คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” แล้ว ร้อยละ 90.57 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสนใจเพราะกรุงเทพฯ เป็น
เมืองหลวง มีความสำคัญ ร้อยละ 54.55 เรื่องที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 
85.14 “ผู้ว่าฯ กทม.” ควรมีคุณสมบัติทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว พร้อมที่จะทำงาน ร้อยละ 85.40 จะเลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัด
พรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ ร้อยละ 65.72 ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัครก็จะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุด ร้อยละ 38.65 
รองลงมาคือ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 20.52 ก้าวไกล ร้อยละ 16.06 เพื่อไทย ร้อยละ 13.58 และว่าที่ผู้สมัคร 
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 56.72 รองลงมาคือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ
29.60           

จากผลโพลครั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้สมัครอิสระครองใจคนกรุงเทพฯ ถึงแม้จะมีพรรคหรือไม่มีพรรคสังกัดก็ไม่มีผล เม่ือ
พิจารณาข้อมูลเชิงลึกยังพบว่า กลุ่มผู้ตอบอายุ 40 ปีขึ้นไปชื่นชอบผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนกลุ่มอายุไม่เกิน                      
30 ปี ชื่นชอบผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล (ถึงแม้จะยังไม่เปิดตัวก็ตาม) ที่สำคัญในช่วง 8 ปีท่ีไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ นี้ ก็ได้มีกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากขึ้น ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าผู้สมัครอิสระอย่าง รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะยังคงฐาน
คะแนนนิยมไว้ได้หรือไม่ เพราะสนามเลือกตั้ง กทม. ถึงแม้จะนอนมาแต่ก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้  

 
                       พรพรรณ บัวทอง 

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทร 086-3766533 

 
 ในวันนี้คนกรุงเทพฯ คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.แล้ว กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงมีความสำคัญ แต่กลับไม่ได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กันมายาวนาน คนส่วนใหญ่ยังต้องการผู้นำหรือผู้บริหารที่มาจากการตัดสินใจเลือกของตนเอง 
โดยปัญหาสำคัญที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน คือเรื ่องเดิม ๆ อย่างการจราจร ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เคยแก้ไขสำเร็จ                           
ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ท่านใดที่ชูนโยบายแก้ไขปัญหานี้น่าจะถูกใจคนกรุงเทพฯ  นอกจากนี้คนกรุงเทพฯ ยังต้องการผู้ว่าฯ 
กทม.ที ่ทำงานได้รวดเร็ว แก้ปัญหาฉับไว  ถ้าพรรคการเมืองส่งผู ้สมัครคนกรุงเทพฯจะเลือกผู ้สมัครอิสระมากที่สุด                          
ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมาก สะท้อนให้เห็นว่าคนมองที่ตัวบุคคลและนโยบายมากกว่า ส่วนว่าที่ผู้สมัครที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดขณะนี้ก็ยังยืนหนึ่งที่ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หลังจากนี้คงจะมีผู้ที่น่าสนใจ
คนอ่ืน ๆ ทยอยประกาศตัวเป็นตัวเลือกให้ชาวกรุงเทพฯ ได้พิจารณาเพิ่ม คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

โพล : การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 
              (แผ่น 2) 
*ส่งข่าววันอาทิตย์ท่ี 19 ธันวาคม 2564 
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โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


