
 
 
 

 
         สถานการณการซื้อเสียงและความโปรงใสในการเลือกต้ัง สว. ชุดใหม  

วตัถุประสงคในการสาํรวจ    
เพ่ือสอบถามขอมูลความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิ์เลอืกตั้งทั่วประเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

ที่จะมีข้ึนในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2549 ในประเด็นตอไปนี้ 
1. ความตั้งใจท่ีจะไปใชสิทธิ์เลอืกตั้งสมาชิกวฒิุสภาพรอมเหตุผลของการไปเลือกตั้งและไมไปเลือกตัง้ 
2. ความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใชเปนแนวทางในการตดัสินใจเลือกผูสมัคร 

และจํานวนผูสมัครท่ีจะตองเลือก 
3. เกณฑการตัดสินใจเลือกผูสมัคร 
4. ขอมูลการหาเสียงของผูสมัคร สส. ในลกัษณะพวงการขอคะแนนเสียงใหผูสมัคร สว.  
5. สถานการณการซื้อเสียงในชวงระยะทีผ่านมา 
6. ความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
7. เปรยีบเทียบผลการสํารวจครั้งนี้ (4-10 เมษายน) กับผลการสํารวจครัง้กอน (1-10 กมุภาพันธ) 
 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชการสุมตวัอยางประชาชนผูมสีิทธิ์เลือกตั้งท่ัวประเทศตามสัดสวนของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในแตละภาค  
ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในแตละภาคจะทําการสุมจังหวัด จากนั้นสุมอําเภอ 
และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตวัอยางจาก 25 จังหวัดไดแก  กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  พระนครศรีอยุธยา  
นครนายก  ปทุมธานี  นนทบุรี  ประจวบครีีขันธ  สระบรุี  สุโขทยั  แมฮองสอน  พะเยา  แพร  ลําปาง  อุดรธานี  หนองคาย   
ขอนแกน  สุรนิทร  กาฬสินธุ  ศรีสะเกษ  ชลบุรี  ระยอง  นราธิวาส  สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  และสงขลา  รวมทั้งสิ้น
จํานวน 3,020 คน เปนชายรอยละ 47.0   และหญงิรอยละ 53.0  โดยอาศัยอยูในกรุงเทพฯ รอยละ 10.3 
อยูตางจังหวัดในเขตอําเภอเมืองรอยละ 37.8   และอยูตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมืองรอยละ 51.9 

กลุมตวัอยางมีอายุ 18-25 ปรอยละ 23.4    อายุ 26-35 ปรอยละ 31.3   อายุ 36-45 ปรอยละ 25.0    
และอายุ 45 ปข้ึนไปรอยละ 20.3 
 จบการศึกษาระดับประถมศกึษารอยละ 25.1   มัธยมศกึษา/ปวช.รอยละ 30.1    ปวส./อนุปรญิญารอยละ  15.3 
ปรญิญาตรรีอยละ 25.5   และสูงกวาปรญิญาตรรีอยละ 4.0 
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กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 14.8    คาขายและธรุกิจสวนตัวรอยละ 18.5  
รับจางทัว่ไปรอยละ 16.2   พนักงานลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 19.7     พอบาน แมบาน และเกษยีณอายรุอยละ 6.8 
นิสิตนักศึกษารอยละ 11.8    เกษตรกรและชาวประมงรอยละ 10.7    และอืน่ๆ รอยละ 1.5 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       4-10 เมษายน 2549 

              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :      17 เมษายน 2549 
              โดย  ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
 
 

สรุปผลการสํารวจ 
 

ประชาชนรอยละ 76.6 ระบวุาจะไปใชสิทธิ์เลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในวนัพธุท่ี 19 เมษายนท่ีจะถงึนี้
โดยใหเหตุผลวา เปนหนาที่  ไปเพ่ือใชสิทธิต์ามกฎหมาย กลวัถูกตัดสิทธิ์  และตองการได สว. ท่ีดีตามลําดับ 

ขณะที่รอยละ 12.0  ระบวุาจะไมไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง โดยใหเหตุผลวา ตดิธรุะ ตองเสียคาเดินทาง   
เบื่อการเมือง และเบื่อการเลอืกตั้ง 

อีกรอยละ 11.4  ระบวุายงัไมแนใจ เพราะในวนัดังกลาวอาจติดธรุะ 
หากเปรียบเทียบผลการสํารวจครั้งนีก้ับการผลสาํรวจครัง้ที่แลวเม่ือสองเดือนกอน พบวา ความตั้งใจ 

ในการไปใชสทิธิเลอืกตั้ง สว. ของผูมีสิทธิเลอืกตั้งลดลงรอยละ 7.1 
สําหรับความรูความเขาใจเกีย่วกับจํานวนผูสมัคร สว. ท่ีจะตองกากบาทเลือกในวนัดงักลาว พบวา  

ผูมีสิทธิเลอืกตั้งถึงรอยละ 60.7  ยังไมทราบวาในการเลอืกตั้ง สว. ครั้งนี้ตนจะตองกากบาทเลอืกผูสมัครกี่เบอร   
โดยผูที่ทราบวาสามารถเลือกผูสมัครไดเบอรเดยีวมีเพียงรอยละ 39.3 

ในสวนของความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ สว. สําหรับใชเปนแนวทางในการเลอืกผูสมัครนัน้
ประชาชนรอยละ 58.9  ระบวุายังมีความรูความเขาใจไมเพียงพอ  ขณะที่รอยละ 41.1 ระบวุามีความรูความเขาใจเพียงพอแลว  

ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบผลสํารวจครั้งนีก้ับเมื่อสองเดือนกอน พบวา  ประชาชนผูมีสิทธิเลอืกตั้งมีความรูความ
เขาใจเกีย่วกับบทบาทหนาที่ของ สว. เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 4.7 
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สําหรับคาํถามท่ีวาในการตดัสินใจเลอืกผูสมัคร สว. ครั้งนี้จะพจิารณาจากคุณสมบัตใิดเปนหลกั  พบวา  
อันดับแรก พจิารณาผูท่ีเขาใจปญหาของประชาชนในพื้นท่ี รอยละ 39.2    รองลงมาคอื มีประวัติการทํางานดีไมดางพรอย  
รอยละ 18.9      มีความรูความสามารถดานกฎหมาย รอยละ 16.8       เปนอิสระจากพรรคการเมือง รอยละ 10.9    
มีบุคคลนาเชื่อถือใหการสนบัสนุน รอยละ 6.0     มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจกั รอยละ 5.0     มพีรรคการเมืองสนับสนุน รอยละ 1.0  
และ ดูจากคุณสมบัติอ่ืน รอยละ 2.2 

สําหรับผูสมัคร สว. ท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมืองนั้น  รอยละ 59.7 ระบุวาจะไมสงผล 
ตอการตัดสนิใจเลอืกผูสมคัรคนดังกลาวเพราะมีคุณสมบตัิดานอืน่ที่ควรพจิารณามากกวา   ขณะทีร่อยละ 28.2 ระบุวา 
จะสงผลใหไมเลือก   และรอยละ 12.1 ระบวุาจะสงผลใหเลือก 

สวนประเด็นที่วาการหาเสียงของผูสมัคร สส. บางรายอาจพวงการขอคะแนนเสียงใหผูสมัคร สว.  
ไปดวยน้ัน ผลการสํารวจพบวา รอยละ 13.9 ระบวุาที่ผานมาการหาเสียงของผูสมคัร สส. ในพื้นท่ีไดชวยหาเสียง   
แนะนาํ หรอืเชิญชวนใหเลอืกผูสมคัร สว. คนใดคนหนึ่งดวย   ขณะทีร่อยละ 44.9 ระบุวาไมพบเห็นการกระทําดงักลาว   
และรอยละ 41.2 ไมตอบ 

สําหรับการติดตอเพือ่ซ้ือเสียงใหกับผูสมัครรับเลอืกตั้งที่ผานมานั้น  ผูมีสิทธิเลอืกตั้งรอยละ 14.6 ระบวุา 
ไดรับการตดิตอเพือ่ซื้อเสียงของตนเองและคนในครอบครวั โดยในจํานวนนี้เปนการซื้อเสียงใหกับผูสมัคร สส.รอยละ 41.3  
ซื้อเสียงใหผูสมัคร สว. รอยละ 31.2   และซ้ือเสียงใหผูสมัคร สส. พวงกับผูสมัคร สว. รอยละ 27.5   
 ขณะทีร่อยละ 85.4 ระบุวายงัไมไดรับการติดตอซ้ือเสียง 

สําหรับความเชื่อมัน่ตอการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วาจะสามารถควบคุมดแูล 
การเลอืกตั้ง สว. ครั้งนี้ใหมีประสิทธภิาพและบริสุทธิย์ุตธิรรมไดเพยีงใดนั้น  รอยละ 46.2 ระบวุาเชือ่มั่น  
(แบงเปนเชื่อมัน่มากรอยละ 11.5  และคอนขางเชื่อมั่นรอยละ 34.7)  ขณะท่ีสวนใหญคือรอยละ 53.8 ไมเชื่อมัน่  
(โดยแบงเปนไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 15.4  และไมคอยเช่ือมั่นรอยละ 38.4) 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 

ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 1,420 47.0 
            หญิง 1,600 53.0 
อาย ุ:   
            18 - 25 ป 708 23.4 
            26 - 35 ป 946 31.3 
            36 - 45 ป 754 25.0 
            46 ปข้ึนไป 612 20.3 
จบการศกึษา   
            ประถมศึกษา 758 25.1 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 908 30.1 
            ปวส./อนุปริญญา 462 15.3 
            ปรญิญาตร ี 770 25.5 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 122 4.0 
อาชีพ   
           ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 446 14.8 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 558 18.5 
          รับจางทั่วไป 490 16.2 
          พนักงาน/ลกูจางบริษทัเอกชน 594 19.7 
          พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 204 6.8 
          นิสิต/นักศึกษา 356 11.8 
          เกษตรกร/ชาวประมง 323 10.7 
          อ่ืนๆ 49 1.5 
ท่ีอยูอาศัย   
          กรุงเทพฯ และปริมณฑล 312 10.3 
          ตางจังหวัดในเขตอําเภอเมือง 1,142 37.8 
          ตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมือง 1,566 51.9 
          รวม 3,020 100.0 
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ตารางที่ 2: เปรียบเทียบความตั้งใจทีจ่ะไปใชสิทธิ์เลอืกตัง้สมาชิกวฒุิสภาในวนัท่ี 19 เมษายน 
 สํารวจครั้งที่ 1 

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ 
สํารวจคร้ังท่ี 2 

วันที่ 4-10 เมษายน 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ไป                เพราะ  เปนหนาที่  กลัวถูกตัดสทิธิ  
                               และ ตองการได สว. ที่ดี 

2,665 83.7 2,313 76.6 

ไมไป            เพราะ   ติดธุระ  เสียคาเดินทาง      
                                    เบื่อการเมือง   และเบื่อการเลือกตั้ง 

171 5.4 363 12.0 

ยังไมแนใจ   เพราะ  อาจตดิธุระ 347 10.9 344 11.4 
 

   
ตารางที่ 3: ความรูเกี่ยวกับจาํนวนผูสมัคร สว. ท่ีผูมีสิทธิเลอืกตั้งจะตองกากบาทเลอืก 
 จํานวน รอยละ 
ทราบวาเลือกไดเบอรเดยีว 1,187 39.3 
ไมทราบวาเลือกไดกี่เบอร 1,833 60.7 

 
 

ตารางที่ 4: เปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชกิวุฒิสภา 
    สําหรับใชเปนแนวทาง ในการเลอืกผูสมัคร 

 สํารวจครั้งที่ 1 
วันที่ 1-10 กุมภาพันธ 

สํารวจคร้ังท่ี 2 
วันที่ 4-10 เมษายน 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มีความรูความเขาใจเพยีงพอแลว 1,160 36.4 1,241 41.1 
ยังมีความรูความเขาใจไมเพยีงพอ 2,023 63.6 1,779 58.9 
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ตารางที่ 5: เปรียบเทียบคณุสมบัติของผูสมัคร สว. ท่ีผูมีสิทธิเลอืกต้ังใชเปนเกณฑหลกัในการตัดสนิใจเลือก 
 สํารวจคร้ังท่ี 1 

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ 
สํารวจคร้ังท่ี 2 

วันที่ 4-10 เมษายน 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เลือกผูท่ีเขาใจปญหาของประชาชนในพื้นที่ 1,472 46.3 1,184 39.2 
เลือกผูที่มีประวัติการทํางานดี ไมดางพรอย 596 18.7 570 18.9 
เลือกผูที่มีความรูความสามารถดานกฎหมาย 404 12.7 508 16.8 
เลือกผูที่มีความเปนอิสระจากพรรคการเมอืง 330 10.4 330 10.9 
เลือกผูที่มีบุคคลนาเชื่อถือใหการสนับสนนุ 140 4.4 180 6.0 
เลือกผูมีช่ือเสยีงเปนทีรู่จกั 93 2.9 152 5.0 
เลือกผูที่มีพรรคการเมืองสนบัสนุน 45 1.4 30 1.0 
อ่ืนๆ เชน เลือกจากคณุสมบัติหลายขอรวมกัน 103 3.2 66 2.2 

 
 
ตารางที่ 6: เปรียบเทียบความคิดเห็นเรือ่งที่ผูสมัคร สว. มีความสัมพันธใกลชดิกับพรรคการเมือง 

    วาสงผลตอการตัดสินใจเลอืกหรอืไมอยางไร 
 สํารวจคร้ังท่ี 1 

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ 
สํารวจคร้ังท่ี 2 

วันที่ 4-10 เมษายน 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สงผลใหเลือก 558 17.5 366 12.1 
สงผลใหไมเลือก 779 24.5 852 28.2 
ไมสงผล เพราะมีคุณสมบติัดานอื่นที่ควรพิจารณามากกวา 1,846 58.0 1,802 59.7 

 
 
ตารางที่ 7: ทีมงานหาเสียงของผูสมคัร สส. ในพื้นที่มลีกัษณะชวยหาเสียง  แนะนาํ  หรอืเชิญชวน 
                   ใหเลือกผูสมัคร สว. คนใดคนหนึ่งหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
มี 420 13.9 
ไมมี 1,356 44.9 
ไมตอบ 1,244 41.2 
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ตารางที่ 8: การตดิตอทาบทามเพื่อซือ้เสียงจากผูตอบแบบสอบถามและบุคคลในครอบครวั 
 จํานวน รอยละ 
ไดรับการติดตอซื้อเสียง 
    โดยเปนการซื้อเสียงใหกบั  

- ผูสมัคร สส……………………   (รอยละ 41.3) 
- ผูสมัคร สว................................    (รอยละ 31.2) 
- ผูสมัคร สส. พวงกับผูสมัคร สว.  (รอยละ 27.5) 

441 14.6 

ไมไดรับการตดิตอซื้อเสียง 2,579 85.4 
 
 

ตารางที่ 9: ความเชื่อมัน่ตอการทํางานของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) วาจะสามารถควบคุมดแูล 
     การเลอืกต้ัง สว. ครั้งนี้ใหมีประสิทธิภาพและบริสุทธิยุ์ตธิรรมได 

 สํารวจครั้งท่ี 1 
วันที่ 1-10 กุมภาพันธ 

สํารวจคร้ังท่ี 2 
วันที่ 4-10 เมษายน 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เชื่อมั่นมาก 253 7.9 347 11.5 
คอนขางเชื่อมั่น 1,121 35.2 1,050 34.7 
ไมคอยเชือ่มั่น 1,375 43.3 1,160 38.4 
ไมเชื่อมั่นเลย 434 13.6 464 15.4 

 


