
 
 
     
กรุงเทพโพลล : ประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับคําตัดสินของศาลอาญาคดี 3 กกต.  
                          แตยังไมแนใจอนาคตการเมืองไทย ขณะที่แนวโนมโนโหวตลดลง 
       

ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปดเผยผลสํารวจความคิดเห็น 
เรื่อง “ อนาคตการเมืองไทยหลังศาลอาญาตัดสินพิพากษาจําคุก 3 กกต.” โดยสอบถามความคิดเห็นประชาชน
อายุ 18 ปขึน้ไปในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,113 เม่ือวันที่ 25-27 กรกฎาคม ที่ผานมา 
พบวา ประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับคําตัดสินของศาลอาญา แตยังคงไมแนใจกับอนาคตการเมืองไทยที่มี
บางเรื่องยังไมชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการยุบพรรคการเมือง และการเวนวรรคทางการเมืองของ พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวตัร ในขณะที่คะแนนโนโหวตลดลงถึงรอยละ 29.6 
 ผลสํารวจดังกลาวระบุวา ประชาชนรอยละ 67.0 เห็นดวยกับคําตัดสนิของศาลอาญาที่พิพากษาจําคุก 
กกต. 3 คน โดยไมรอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป ขณะที่รอยละ 33.0 ไมเห็นดวย  และเม่ือถาม
วา อดีต กกต. ทั้ง 3 คนควรไดรับการประกันตวัหรือไม รอยละ 50.8 เห็นวาควรไดรับการประกันตัวเนื่องจาก
ไมใชคดีฆาคนตาย  สวนอีกรอยละ 49.2 เห็นวาไมควรไดรับการประกันตวั 

สําหรับความคิดเห็นตออนาคตการเมืองไทยหลังจากนี้เปนตนไป รอยละ 35.2 ระบุวาไมแนใจ 
เน่ืองจากเห็นวายังมีปจจัยอ่ืนอีกนอกเหนือจากเรื่อง กกต.  เชน ประเด็นเรื่องการยุบพรรคการเมือง และการ
ตัดสินใจของ พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร เกีย่วกับการเวนวรรคทางการเมือง  ขณะที่รอยละ 22.7 เชื่อวาอนาคต
การเมืองไทยจะดขีึ้น   รอยละ 17.0 เชื่อวาจะแยลง   และรอยละ 25.1 เชื่อวาจะเหมือนเดิม 
 เม่ือถามถึงความตั้งใจในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งในวนัที่ 15 ตุลาคม หลังมี กกต. ชุดใหม  
รอยละ 75.7 ระบุวาจะไปเลือกตั้ง  รอยละ 7.5 จะไมไป  และรอยละ 16.8 ไมแนใจ 
 สวนพรรคการเมืองที่ตั้งใจจะเลือกนั้น สวนใหญรอยละ 50.6 ระบุวายังไมไดตัดสินใจวาจะเลือกพรรค
ใด  รองลงมารอยละ 19.8 เลือกพรรคประชาธิปตย   รอยละ 16.0 เลือกพรรคไทยรักไทย     
รอยละ 2.4 เลือกพรรคชาติไทย   รอยละ 2.1 เลือกพรรคอื่น  และรอยละ 9.2 จะไมเลือกพรรคใดเลยหรือโน
โหวต  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับผลการสาํรวจเม่ือวันที ่3 กรกฏาคมที่ผานมา พบวาคะแนนโนโหวตลดลง 
รอยละ 29.6 
 เม่ือถามวาถา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศวาจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตอหากพรรคไทยรัก
ไทยชนะการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม จะสงผลอยางไรหรือไมตอการตดัสินใจเลือกของประชาชน  
รอยละ 34.2 ระบุวาจะสงผลใหไมเลือกพรรคไทยรักไทย   รอยละ 16.9 ระบวุาจะสงผลใหเลือกพรรคไทยรกั
ไทย  ขณะทีร่อยละ 48.9 ระบุวาจะไมสงผลตอการตดัสินใจ เพราะจะไมเลือกพรรคไทยรักไทยอยูแลว และถึง
ไมเปนนายกฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ก็มีอํานาจมากที่สุดในพรรคไทยรักไทยอยูดี  
 
 



 
รายละเอียดในการสํารวจ 

วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
ประเด็นตอไปนี้ 

1. ความคิดเหน็ตอคําตัดสินของศาลอาญาที่พิพากษาจําคกุ กกต. 3 คนโดยไมรอลงอาญา และเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งเปนเวลา 10 ป 

2. ความคิดเหน็ตออนาคตการเมืองไทยภายหลัง กกต. ถูกพพิากษาใหจําคกุ 
3. ความตั้งใจจะไปใชสิทธิเลือกตั้งหากมกีารเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม ที่จะถึงนี้  
4. พรรคที่ตั้งใจจะเลือกหากมีการเลือกตั้งในวนัที่ 15 ตุลาคม 2549 
5. ถา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศวาจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรหีากพรรคไทยรักไทย 

ไดรับเสียงขางมากในการเลือกตั้ง มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูสมัครของประชาชนหรือไมอยางไร 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,113 คน  เปนเพศชายรอยละ 47.5  และเพศหญิงรอยละ 52.5 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคล่ือน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       25-27 กรกฎาคม 2549 

              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :      27 กรกฎาคม 2549 
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

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

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 529 47.5 
            หญิง 584 52.5 
อายุ   
           18-25 ป 344 30.9 
           26-35 ป 468 42.0 
           36-45 ป 196 17.6 
           46 ปขึ้นไป 105 9.4 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 337 30.3 
         ปริญญาตร ี 612 55.0 
         สูงกวาปริญญาตรี 164 14.7 
อาชีพ   
         ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 188 16.9 
         พนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน 475 42.7 
         คาขาย ธุรกิจสวนตวั 155 13.9 
         รับจางทั่วไป 92 8.3 
         นิสิต นักศึกษา 155 13.9 
         พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 28 2.5 
         อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 20 1.8 
รวม 1,113 100.0 

 
 
 ตารางที่ 2: ความคิดเห็นตอคําตัดสินของศาลอาญาที่พิพากษาจําคุก กกต. 3 คน  
        โดยไมรอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ 10 ป 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 746 67.0 
ไมเห็นดวย 367 33.0 

 
 ตารางที่ 3: ความคิดเห็นตอเรื่องการอนุญาตใหประกันตวั กกต. 3 คน 

 จํานวน รอยละ 
ควรไดรับการประกันตวั 565 50.8 
ไมควรไดรับการประกันตวั 548 49.2 

 



 
 
ตารางที่ 4: ความคิดเห็นตออนาคตการเมืองไทยหลังจากนี ้

 จํานวน รอยละ 
ดีขึ้น 253 22.7 
แยลง 189 17.0 
เหมือนเดิม 279 25.1 
ไมแนใจ 392 35.2 

  
ตารางที่ 5: ความตั้งใจจะไปใชสิทธิเลอืกตั้งหากมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตลุาคมที่จะถงึน้ี  

 จํานวน รอยละ 
ไป 843 75.7 
ไมไป 83 7.5 
ไมแนใจ 187 16.8 

 
ตารางที่ 6: พรรคที่ตัง้ใจจะเลือกหากมีการเลือกตัง้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2549  

 จํานวน รอยละ 
พรรคชาติไทย 27 2.4 
พรรคไทยรักไทย 178 16.0 
พรรคประชาธปิตย 220 19.8 
พรรคอ่ืนๆ 23 2.1 
ไมเลือกพรรคใดเลย 102 9.2 
ยังไมตัดสินใจ 563 50.6 

 
ตารางที่ 7: ถา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศวาจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
        หากพรรคไทยรักไทยไดรับเสียงขางมากในการเลือกตัง้ มีผลตอการตดัสินใจ 
        เลือกผูสมัครของทานหรือไมอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
มีผลใหเลือกพรรคไทยรักไทย 188 16.9 
มีผลใหไมเลือกพรรคไทยรกัไทย 381 34.2 
ไมมีผล เพราะ จะไมเลือกพรรคไทยรักไทยอยูแลว 
และถึงไมเปนนายกฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ก็มีอํานาจมาก
ที่สุดในพรรคไทยรักไทยอยูดี 

544 48.9 

 


