
 
 
 

 
ผลการสํารวจเรื่อง อนาคตการเมืองไทยภายใตสถานการณเรื่องการยุบพรรค 

 
 

กรุงเทพโพลล : คนกรุงเทพฯ ไมเช่ือวาจะมีการยุบพรรคการเมืองจริง คาดเลือกตั้งครั้งหนา 
   คะแนนโนโหวตยังคงสูงล่ิว 

 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยผลสํารวจเรื่องอนาคตการเมืองไทย
ภายใตสถานการณเร่ืองการยุบพรรค โดยพบวาประชาชนสวนใหญไมเชื่อวาจะมีการตัดสินใหยุบพรรคการเมือง 
ทั้ง 5 พรรคจริง และเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเพียงเกมการเมือง  โดยผูที่ระบวุาในการเลือกตั้งครั้งหนาจะไม
ลงคะแนนเลอืกใครเลยมีเปอรเซ็นตสงูกวาผูที่ระบวุาจะเลือกพรรคไทยรักไทย  และพรรคอื่น  ทั้งๆ ทีส่วนใหญ 
ยังคงตองการใหนายกฯ คนตอไปมาจากการเลือกตั้งก็ตาม   
 การสํารวจดังกลาวเก็บขอมูลจากประชาชนในกรงุเทพมหานคร  โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน  
30 เขตจาก 50 เขต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2549 ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,419 คน  
เปนชายรอยละ 51.7  และหญิงรอยละ 48.3  จากนั้นจึงเลือกสมัภาษณเจาะลึกเฉพาะผูที่ระบุวาติดตามขาว 
เร่ืองการยุบพรรคการเมือง  โดยผลสาํรวจพบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 43.2 ไมแนใจวากระบวนการพิจารณา 
ยุบพรรคการเมืองโปรงใสหรือไม  ขณะที่รอยละ 35.5 เชื่อวาไมโปรงใส  มีเพียงรอยละ 21.3 ที่เชื่อวาโปรงใส   
โดยสวนใหญเชื่อวาสุดทายจะมีคําตัดสินวาไมตองยุบพรรคการเมือง โดยเชื่อวาจะไมยุบพรรคไทยรักไทย 
รอยละ 59.8  และไมยุบพรรคประชาธิปตยรอยละ 57.2  นอกจากนี้ รอยละ 63.6 ยังเหน็วาประเดน็เรื่อง 
การยุบพรรคที่เกิดขึ้นเปนเกมการเมือง  มีเพียงรอยละ 15.3 ทีไ่มเชื่อวาเปนเกมการเมือง และรอยละ 21.1 ไมแนใจ 
 สําหรับความเชื่อม่ันวาการยุบพรรคการเมืองจะสามารถยุติปญหาวิกฤตทางการเมืองไดหรือไมนั้น 
ประชาชนรอยละ 71.7 ไมเชื่อวาการยุบพรรคการเมืองทั้ง 5 พรรคจะยุติปญหาการเมืองได  มีเพียงรอยละ 11.6 ที่
เชื่อวาจะยุตปิญหาได และรอยละ 16.7 ไมแนใจ 
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สวนความเชือ่ม่ันตอการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม ที่จะถึงนี ้รอยละ 41.1 ไมแนใจวาจะมีการเลือกตั้ง 
ในวันดังกลาวไดจริงหรือไม  ขณะที่รอยละ 30.5 เชือ่วาจะมีการเลือกตั้งในวนัดังกลาว  และรอยละ 28.4 ไมเชื่อวา
จะมีการเลือกตั้งในวันดังกลาว       

ทั้งนี้ เมื่อถามวาหากไมมีการยุบพรรคการเมืองทั้ง 5 พรรค ในการเลือกตัง้ครั้งหนาจะเลือกพรรคใด พบวา 
คะแนนไมเลอืกพรรคใดเลยหรือโนโหวตสูงที่สดุคอืรอยละ 38.8  ร  องลงมาเลือกพรรคไทยรักไทย รอยละ 31.8     
 เลือกพรรคประชาธิปตยรอยละ 19.5     เลือกพรรคชาติไทยรอยละ 5.3     และเลือกพรรคอื่นรอยละ 4.6   
 สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนตอไปนั้น คนกรุงเทพฯ รอยละ 83.7 ยังอยากได
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง  มีเพียงรอยละ 13.9 ที่อยากไดนายกรัฐมนตรีจากการแตงตั้ง  และรอยละ 2.4 
ไมแสดงความเห็น 
 สวนประเดน็เรื่องการกลับมาจัดรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร นั้น  
รอยละ 42.7 เห็นวาเปนการไมเหมาะสมโดยใหเหตุผลวาเปนการพูดเอาประโยชนใสตัวเพื่อหวังคะแนนนิยม  
ผิดมารยาททางการเมือง เอาเปรียบพรรคอื่นที่ไมมีโอกาสไดพูด  และบานเมืองกําลังมีปญหายิ่งนายกฯ ออกมาพูด
ปญหาจะยิ่งบานปลาย ขณะที่รอยละ 37.2 เห็นวาเหมาะสมโดยใหเหตุผลวาเปนการใหขอมูลขาวสารกับ
ประชาชน  เปนการทํางานตามหนาทีข่องนายกฯ เปนสิ่งทีเ่คยทําอยูแลวไมนาจะเสียหายอะไร  และชอบนายกฯ 
ทักษิณ  สวนอีกรอยละ 20.1 ไมแสดงความเห็น 
 
 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจยัมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
โทรศัพท 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อทราบขอมูลความคิดเหน็ของประชาชนในกรงุเทพมหานครเกี่ยวกบัสถานการณทางการเมืองของไทยหลงัมขีาวเรื่อง
การยุบพรรคการเมือง โดยมปีระเด็นคําถามดังตอไปนี ้

1. ความสนใจติดตามขาวเรื่องการยบุพรรคการเมือง 
2. ความเชื่อมัน่ในความโปรงใสของกระบวนการพิจารณายุบพรรคการเมือง 
3. การคาดการณเกี่ยวกับผลการตัดสินใหยบุพรรคไทยรักไทยเปรียบเทยีบกับผลการตัดสินใหยุบพรรคประชาธิปตย 
4. ความเชื่อมัน่วาการยุบพรรคการเมืองจะชวยแกวกิฤตทางการเมืองของชาตทิี่ดําเนินอยู 
5. พรรคการเมืองที่ตัง้ใจจะเลอืกในการเลือกตั้งครั้งตอไปหากไมมีการยบุพรรคการเมอืง 
6. การไดมาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนตอไป 
7. ความเหมาะสมตอการที ่พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร กลับมาจัดรายการ นายกฯ ทกัษณิคุยกับประชาชน 
 

 ระเบียบวธิีการสาํรวจ 
การสํารวจใชวธิีสุมตัวอยางประชาชนอาย ุ18 ปข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยการสุมเขตการปกครองจํานวน 30 เขต

จาก 50 เขต ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้นจาํนวน 1,419  คน เปนเพศชายรอยละ 51.7  เพศหญิงรอยละ 48.3  จากนัน้จึงเลือกสัมภาษณ
เจาะลึกเฉพาะผูที่ติดตามขาวเรื่องการยุบพรรคการเมือง จาํนวน 1,310 คน 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเหน็ของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       30 มถิุนายน - 3 กรกฎาคม 2549 

           วันทีเ่ผยแพรผลการสาํรวจ   :      4 กรกฎาคม 2549 
            โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 734 51.7 
            หญิง 685 48.3 
อายุ   
            18-25 ป 416 29.3 
            26-35 ป 423 29.8 
            36-45 ป 295 20.8 
            46 ปขึ้นไป 285 20.0 
การศึกษา   
          ต่ํากวาปริญญาตรี 616 43.4 
            ปริญญาตรี 701 49.4 
            สูงกวาปริญญาตรี 102 7.2 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 189 13.3 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 325 22.9 
           รับจางทั่วไป 142 10.0 
           พนักงาน/ลูกจางบริษทัเอกชน 382 26.9 
           พอบาน/แมบาน/เกษียณอาย ุ 92 6.5 
           นิสิต นกัศึกษา 254 17.9 
           อื่นๆ 35 2.5 
รวม 1,419 100.0 

  
 ตารางที่ 2: การติดตามขาวเรื่องการยุบพรรคการเมอืง 

 จํานวน รอยละ 
ติดตาม 1,310 92.3 
ไมไดติดตาม (จบการสัมภาษณ) 109 7.7 

 
ตารางที่ 3: ความคิดเหน็ตอความโปรงใสในกระบวนการพิจารณายุบพรรคการเมือง 5 พรรค 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อวาโปรงใส 279 21.3 
เชื่อวาไมโปรงใส 465 35.5 
ไมแนใจ 566 43.2 
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 ตารางที่ 4: ความคิดเหน็ตอประเด็นที่วาการยุบพรรคการเมือง 5 พรรคเปนเกมการเมือง 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อวาเปนเกมการเมือง 834 63.6 
ไมเชื่อวาเปนเกมการเมือง 200 15.3 
ไมแนใจ 276 21.1 

 
ตารางที่ 5: การคาดการณผลการตัดสนิใหยุบพรรคการเมืองเปรียบเทียบระหวางการใหยุบพรรคไทยรักไทยและการ

ใหยุบพรรคประชาธิปตย 
พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เชื่อวายบุ 208 15.9 204 15.6 
เชื่อวาไมยุบ 784 59.8 750 57.2 
ไมแนใจ 318 24.3 356 27.2 

  
 ตารางที่ 6: ความเชื่อมั่นวาการยุบพรรคการเมือง 5 พรรคจะสามารถยุติปญหาวิกฤตทางการเมอืงได  

 จํานวน รอยละ 
เชื่อวาจะยุติปญหาการเมืองได 152 11.6 
ไมเชื่อวาจะยุติปญหาการเมืองได 939 71.7 
ไมแนใจ 219 16.7 

 
 ตารางที่ 7: ความเชื่อมั่นวาจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ตามกําหนดเดิม 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อวาจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 400 30.5 
ไมเชื่อวาจะมกีารเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 372 28.4 
ไมแนใจ 539 41.1 

 
 ตารางที่ 8: พรรคการเมอืงที่ตั้งใจจะเลือกในการเลือกตั้งครั้งตอไปหากไมมีการยุบพรรคการเมือง 5 พรรค 

 จํานวน รอยละ 
เลือกพรรคไทยรักไทย 417 31.8 
เลือกพรรคประชาธปิตย 255 19.5 
เลือกพรรคชาติไทย 69 5.3 
เลือกพรรคอื่น 60 4.6 
ไมเลือกพรรคใดเลย 509 38.8 
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ตารางที่ 9: อยากไดนายกรัฐมนตรคีนตอไปมาจากการเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง  

 จํานวน รอยละ 
มาจากการเลอืกตั้ง 1,097 83.7 
มาจากการแตงตั้ง 182 13.9 
ไมแสดงความเห็น 31 2.4 

 
ตารางที่ 10: ความคิดเห็นตอการที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร กลับมาจัดรายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 

 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม    
         เพราะ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

-  เปนการใหขอมูลขาวสารกบัประชาชน 
           -  เปนการทํางานตามหนาที่ 
           -  เปนสิ่งที่เคยทําอยูแลวไมนาจะเสียหายอะไร 
           -  ชอบนายกฯ ทักษิณ 
           -  ฯลฯ 

487 37.2 

ไมเหมาะสม 
              เพราะ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- เปนการพูดเอาประโยชนใสตัวเพื่อหวังคะแนนนิยม 
- ผิดมารยาททางการเมืองเพราะเปนเพียงนายกฯ 

รักษาการ 
- เอาเปรียบพรรคอื่นที่ไมมีโอกาสไดพูด 
- บานเมืองกําลังมีปญหายิ่งนายกฯ ออกมาพดูปญหาจะ

ยิ่งบานปลาย 
- ฯลฯ 

560 42.7 

ไมมีความเห็น 263 20.1 
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