
 
 

 
ประชาชนคิดอยางไรกับการเมืองไทยหลงัยุบสภา 

วตัถุประสงคในการสํารวจ    
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกีย่วกับทิศทางการเมอืงไทยภายหลงัการ
ยุบสภา ในประเด็นตอไปนี ้

1. ประชาชนเห็นดวยหรือไมกบัการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยบุสภาแลวใหมีการเลือกตั้งใหม 
2. ในการเลือกตัง้ครั้งใหมประชาชนจะเลือกพรรคไทยรกัไทยหรือไม 
3. ใครคือบุคคลที่เหมาะสมจะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนอายตุั้งแต 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชวธิีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง (ในกรุงเทพฯ เก็บขอมูล 30 เขตจาก 50 เขต 
และปริมณฑลเก็บจังหวัดละ 3 อําเภอ) จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายท่ีจะสัมภาษณ  ไดกลุมตวัอยางทัง้สิ้นจํานวน 
1,460  คน  เปนชายรอยละ 47.3  และหญิงรอยละ 52.7 

กลุมตวัอยางมอีายุ 18-25 ปรอยละ 23.7    อายุ 26-35 ปรอยละ 30.9    อายุ 36-45 ปรอยละ 28.5    และอายุ 46 ปข้ึนไป
รอยละ 16.9 
 กลุมตวัอยางมกีารศกึษาต่ํากวาปรญิญาตรีรอยละ 52.6    ปรญิญาตรีรอยละ 40.8   และสูงกวาปรญิญาตรรีอยละ 6.6 

กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 15.3    คาขายและธรุกิจสวนตัวรอยละ 22.3     
รับจางท่ัวไปรอยละ 12.3    พนักงานลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 33.4    พอบาน แมบาน และเกษียณอายุรอยละ 5.8      
นิสิตนักศึกษารอยละ 6.5   และอืน่ๆ รอยละ 4.4 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามปลายเปดสมัภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       26-27 กมุภาพันธ 2549 

              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :      28 กุมภาพนัธ 2549 
              โดย  ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
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สรุปผลการสํารวจ 
1. เมื่อถามวาเห็นดวยหรือไมกับการที่ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร นายกรฐัมนตรี ตัดสนิใจยุบสภาแลวกําหนดใหมีการ

เลือกตั้งใหมในวันที่ 2 เมษายน 2549  พบวา ประชาชนรอยละ 45.6  เห็นดวยกับการยุบสภาแลวจดัการเลือกตั้งใหม   โดยให
เหตุผลวาเปนการคืนอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ   

ขณะทีร่อยละ 29.0  ไมเห็นดวย   โดยใหเหตุผลวาไมใชวธิีการทีถู่กตองเพราะปญหาอยูที่ตัวนายกฯ ไมใชสภา  
  ตองเสียงบประมาณแผนดนิมาจัดการเลอืกตั้งใหม   ควรรอใหแกไขรัฐธรรมนูญกอนคอยยุบสภา  และการยุบสภาทําใหสังคม
ไมมีโอกาสไดรูเบื้องหลังเรื่องการขายหุนชินคอรป   และรอยละ 25.4 ไมแนใจ 

2. สวนคําถามที่วาในการเลือกตั้งครั้งใหมจะเลือกพรรคไทยรกัไทยหรอืไม พบวา รอยละ 45.8  ระบุวาจะเลือกพรรคไทย
รักไทย  ขณะที่รอยละ 31.3 จะไมเลือกพรรคไทยรกัไทย   และรอยละ 22.9 ไมแนใจ 

 โดยกลุมทีร่ะบุวาจะไมเลือกพรรคไทยรักไทยนัน้ ระบุวาจะเลือกพรรคประชาธิปตย (รอยละ 12.8)    
เลือกพรรคชาติไทย (รอยละ 1.7)   เลือกพรรคมหาชน (รอยละ 0.2)   เลือกพรรคอื่น (รอยละ 1.0)  และยังไมตัดสินใจวาจะเลือก
พรรคใด (รอยละ 15.6)      

3. สําหรับบุคคลท่ีประชาชนเห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป เรยีงลําดับคะแนนจากมากไปนอย 
ไดดังนี ้
  1. พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร................................................................รอยละ 55.3 

  2. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ.............................................................. รอยละ 17.1 
  3. นายอานนัท ปนยารชุน...............................................................รอยละ 3.4 
  4. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท............................................................รอยละ 2.1 
  5. นายบรรหาร ศิลปอาชา ...............................................................รอยละ 1.6 

  6. อ่ืน ๆ เชนนายชวน หลีกภยั พล.ต.จําลอง ศรีเมือง  
      คุณหญิงสุดารัตน เกยรุาพันธุ และนายสมคิด จาตุศรีพทิักษ.......รอยละ 3.7 
  7. ยังตัดสินใจไมได........................................................................รอยละ 8.9 
  8. ไมตอบ.......................................................................................รอยละ 7.9 

  
 
 

 
 

ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 
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 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 691 47.3 
            หญิง 769 52.7 
อาย ุ:   
            18 - 25 ป 346 23.7 
            26 – 35 ป 451 30.9 
            36 – 45 ป 416 28.5 
            46 ปข้ึนไป 247 16.9 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปรญิญาตร ี 768 52.6 
            ปรญิญาตรี 596 40.8 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 96 6.6 
อาชีพ   
           ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 224 15.3 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 325 22.3 
           รับจางทั่วไป 180 12.3 
           พนักงาน/ลกูจางบริษทัเอกชน 488 33.4 
           พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 84 5.8 
           นิสิตนักศึกษา 95 6.5 
           อ่ืนๆ 64 4.4 
รวม 1,460 100 

 
ตารางที่ 2: ประชาชนเห็นดวยหรือไมท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวตัร ตดัสินใจยุบสภา 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย  666 45.6 
ไมเห็นดวย   424 29.0 
ไมแนใจ 370 25.4 

 
 
 
ตารางที่ 3: ในการเลอืกตั้งครัง้ใหมจะเลอืกพรรคไทยรกัไทยหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
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เลือกพรรคไทยรกัไทย 668 45.8 
ไมเลือกพรรคไทยรักไทย   
       โดยจะเลอืก 

- พรรคประชาธปิตย……………………(12.8%) 
- พรรคชาติไทย…………………………(1.7%) 
- พรรคมหาชน…………………………..(0.2%) 
- พรรคอื่นๆ……………………………..(1.0%) 
- ยังตัดสินใจไมไดวาจะเลือกพรรคใด 

นอกเหนือจากพรรคไทยรกัไทย………(15.6%) 

457 31.3 

ไมแนใจ 335 22.9 
 
ตารางที่ 4: บุคคลท่ีเหมาะสมจะเปนนายกรฐัมนตรีคนตอไป  

 จํานวน รอยละ 
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร 808 55.3 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 249 17.1 
นายอานนัท ปนยารชุน 49 3.4 
พล.อ.เปรม ตณิสูลานนท 31 2.1 
นายบรรหาร ศิลปอาชา 23 1.6 
อ่ืนๆ เชน นายชวน/ พล.ต.จําลอง/ คุณหญิงสุดารัตน/ และนายสมคิดฯ 54 3.7 
ยังตัดสินใจไมได 130 8.9 
ไมตอบ 116 7.9 

 
 


