
 
 
 

 
แนวโนมการเมืองไทยภายหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใหมีการเลือกตั้งใหม 

วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกีย่วกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ใหการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมือ่วันที่ 2 เมษายนที่ผานมาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและใหจดัการเลือกตั้งใหม ใน
ประเด็นตอไปนี้ 

1. ควรมีผูรับผิดชอบตอการเลือกตั้ง 2 เมษายน ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเปนผลใหตอง
จัดการเลอืกตัง้ใหมหรือไม และถามีใครควรเปนผูรับผิดชอบ 

2. ความตั้งใจไปใชสิทธิในการเลือกตั้งครั้งใหม 
3. ความตองการใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ชุดปจจุบันทําหนาที่เปนผูดูแลจดัการเลือกตั้งครั้งใหม 
4. พรรคการเมืองที่ประชาชนตองการใหเปนรัฐบาลชุดตอไป 
5. หัวหนาพรรคการเมืองที่ประชาชนตองการใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป 
6. ภารกิจสําคัญประการแรกทีต่องการใหรัฐบาลชุดใหมทาํ 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสุมตัวอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนที่มอีายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,538 คน  เปนชายรอยละ 49.9   และหญิงรอยละ 50.1 

กลุมตัวอยางมอีายุ 18-25 ปรอยละ 34.8    อายุ 26-35 ปรอยละ 31.9    อายุ 36-45 ปรอยละ 23.4    และอายุ 46 ปขึ้นไป
รอยละ 9.9 
 กลุมตัวอยางมกีารศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 46.8    ปริญญาตรีรอยละ 49.2    และสูงกวาปรญิญาตรีรอยละ 4.0 

กลุมตัวอยางประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 17.5    คาขายและธุรกิจสวนตัวรอยละ 20.7     
รับจางทั่วไปรอยละ 10.5     พนักงานลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 30.3    พอบาน แมบาน และเกษยีณอายุรอยละ 1.6  
นิสิตนักศึกษารอยละ 15.2    และอื่นๆ รอยละ 4.2 
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  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       9 พฤษภาคม 2549 

              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :       10 พฤษภาคม 2549 
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

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

1. เมื่อถามวาใครคือผูที่ควรรับผิดชอบหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
ที่ผานมาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและใหจดัการเลือกตั้งใหม  รอยละ 43.6 เห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรตอง
รับผิดชอบ   รองลงมารอยละ 15.2 เหน็วาพรรคฝายคานควรรับผิดชอบ    รอยละ 13.9 เห็นวาพรรคไทยรักไทยควรรับผิดชอบ   
รอยละ 9.1 เหน็วาแกนนํากลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยควรรับผิดชอบ   รอยละ 5.1 ระบุอ่ืนๆ อาทิคนไทยทกุคน  
และทุกหนวยงานที่เกีย่วของ    ขณะที่รอยละ 13.1 ระบุวาไมมีใครตองรับผิดชอบ 

2. สําหรับความตั้งใจไปใชสิทธิในการเลือกตั้งครั้งใหมนัน้ รอยละ 81.5 ระบุวาจะไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยในจํานวนนี ้
รอยละ 44.9 จะลงคะแนนเลอืกผูสมัครจากพรรคใดพรรคหนึ่ง   รอยละ 11.8 จะไมเลือกผูสมัครจากพรรคใดเลย   
 และรอยละ 24.8 ยังไมแนใจวาจะลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือไม   ในขณะที่รอยละ 7.4 ระบุวาจะไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง    
และรอยละ 11.1 ยังไมแนใจวาจะไปเลือกตั้งหรือไม 

3. เมื่อถามวาตองการใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปจจุบนัทาํหนาที่ดแูลจดัการเลือกตั้งครั้งใหมหรือไม  
รอยละ 51.4 ไมตองการ  ขณะที่รอยละ 48.6 ตองการ 

4. สําหรับพรรคการเมืองที่ตองการใหเปนรัฐบาลชุดตอไปนั้น อันดับแรกไดแก พรรคไทยรักไทย รอยละ 41.0    
รองลงมาคือพรรคประชาธิปตย รอยละ 12.7   พรรคชาติไทย รอยละ 2.1   พรรคอื่นๆ อาทิ พรรคมหาชน พรรคประชากรไทยฯ 
รอยละ 4.6   และรอยละ 39.6 ตองการรัฐบาลผสมจากหลายพรรค 

5. สวนหวัหนาพรรคการเมืองที่ตองการใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ปรากฎวา อันดับแรกไดแก พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร  
รอยละ 45.1    รองลงมาคือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอยละ 13.5   นายบรรหาร ศิลปอาชา รอยละ 2.0   อ่ืนๆ รอยละ 2.4    
ขณะที่รอยละ 37.0 ระบุวาไมมีหัวหนาพรรคการเมืองในปจจุบันคนใดที่เหมาะสมเลย 

6. ในสวนของภารกิจสําคัญประการแรกทีต่องการใหรัฐบาลชุดใหมทาํคือ การแกปญหาเรื่องเศรษฐกิจและราคาสินคา  
รอยละ 58.3   รองลงมาคือการแกไขรัฐธรรมนูญ/ปฏิรูปการเมือง รอยละ 19.9   ปฏิรูประบบการศกึษา รอยละ 7.5    
การแกปญหาการจราจร รอยละ 4.9   แกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน รอยละ 3.9   เดนิหนาโครงการเม็กกะโปรเจก็ รอยละ 1.8   
ปรับแนวนโยบายเรื่องการเปดเสรีทางการคา (เอฟทีเอ) รอยละ 1.7   และอ่ืนๆ รอยละ 2.0 
 

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 768 49.9 
            หญิง 770 50.1 
อายุ :   
            18 - 25 ป 537 34.8 
            26 – 35 ป 490 31.9 
            36 – 45 ป 359 23.4 
            46 ปขึ้นไป 152 9.9 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 720 46.8 
            ปริญญาตรี 756 49.2 
            สูงกวาปริญญาตรี 62 4.0 
อาชีพ   
           ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 270 17.5 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 318 20.7 
           รับจางทั่วไป 162 10.5 
           พนักงาน/ลูกจางบริษทัเอกชน 466 30.3 
           พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 24 1.6 
           นิสิตนักศึกษา 234 15.2 
           อ่ืนๆ 64 4.2 
รวม 1,538 100 
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ตารางที่ 2: ผูท่ีควรแสดงความรับผิดชอบหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
    เม่ือวันท่ี 2 เมษายน ท่ีผานมาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและใหจัดการเลือกตั้งใหม 

 จํานวน รอยละ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 670 43.6 
พรรคฝายคาน 234 15.2 
รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 214 13.9 
แกนนํากลุมพนัธมิตรเพื่อประชาธิปไตย 140 9.1 
อ่ืนๆ อาทิ ทุกหนวยที่เกี่ยวของ  78 5.1 
ไมมีใครตองรับผิดชอบ 202 13.1 

 
ตารางที่ 3: ความตั้งใจไปใชสิทธิในการเลือกตั้งครัง้ใหม 
 จํานวน รอยละ 
ไป โดย 

- จะลงคะแนนเลือกผูสมัครจากพรรคใดพรรคหนึ่ง      (รอยละ 
44.9) 

- จะไมเลือกผูสมัครคนใดเลย                                        (รอยละ 
11.8) 

- ยังไมแนใจวาจะลงคะแนนเลือกผูสมัครหรือไม         (รอยละ 
24.8) 

1,254 81.5 

ไมไป 114 7.4 
ยังไมแนใจวาจะไปใชสิทธิหรือไม 170 11.1 

 
  ตารางที่ 4: ความตองการใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชดุปจจบุันทําหนาท่ีดแูลจัดการเลือกตั้งครัง้ใหม 

 จํานวน รอยละ 
ตองการ 747 48.6 
ไมตองการ 791 51.4 
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  ตารางที่ 5: พรรคการเมืองท่ีประชาชนตองการใหเปนรัฐบาลชุดตอไป 
 จํานวน รอยละ 
พรรคไทยรักไทย 630 41.0 
พรรคประชาธิปตย 196 12.7 
พรรคชาติไทย 32 2.1 
พรรคอื่น 71 4.6 
ตองการรัฐบาลผสมจากหลายพรรค 609 39.6 

 
  ตารางที่ 6: หัวหนาพรรคการเมืองท่ีประชาชนตองการใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป 

 จํานวน รอยละ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 694 45.1 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 208 13.5 
นายบรรหาร ศิลปะอาชา 30 2.0 
อ่ืนๆ อาทิ 37 2.4 
ไมมีหัวหนาพรรคคนใดที่เหมาะสมเลย 569 37.0 

 
  ตารางที่ 7: ภารกิจสําคัญประการแรกที่ตองการใหรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งใหมทํา 

 จํานวน รอยละ 
แกปญหาเรื่องเศรษฐกิจและราคาสินคา 896 58.3 
แกไขรัฐธรรมนูญ/ปฏิรูปการเมือง 306 19.9 
ปฏิรูประบบการศึกษาไทย 116 7.5 
แกปญหาจราจร 76 4.9 
แกปญหาทจุริตคอรรัปชัน 39 3.9 
เดินหนาโครงการเมกกะโปรเจ็ก 28 1.8 
ปรับแนวนโยบายเรื่องการเปดเสรีทางการคา (เอฟทีเอ) 26 1.7 
อ่ืนๆ  31 2.0 
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