
    
 
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  อนาคตการเมืองไทยหลังคดียุบพรรคการเมือง 
 

 จากการที่ตุลาการรัฐธรรมนูญ มีคําวนิิจฉัยใหยุบพรรคไทยรักไทยและเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้กรรมการบริหาร
พรรคทั้ง 111 คนเปนเวลา 5 ป จากคดีการจางพรรคเล็กใหลงเลือกตั้ง ขณะที่พรรคประชาธิปตยรอดพนจากคดีดังกลาว
โดยไมถูกยุบและกรรมการบริหารพรรคไมถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงคําวินิจฉัยดังกลาวไดสงผลโดยตรงตออนาคตทาง
การเมืองของประเทศไทยและเปนที่สนใจของประชาชนทั่วทุกวงการ ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยั
กรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “อนาคตการเมืองไทยหลังการตัดสินคดียุบพรรคการเมือง”  โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเฉพาะผูที่ติดตามขาวเรื่องการยุบพรรคการเมือง 
จํานวน 1,032 คน เม่ือวันที่ 2-4 มิถุนายน 2550 สรุปผลไดดังน้ี 
 
 1. ความคิดเห็นตอผลการวินิจฉัยคดยีุบพรรคการเมืองของตุลาการรัฐธรรมนูญในภาพรวม 
  - เห็นดวย.........................รอยละ 52.3 
  - ไมเห็นดวย......................รอยละ 28.4 
  - ไมแสดงความเห็น............รอยละ 19.3 
 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นตอคําวินิจฉัยแตละประเด็น ไดแก การไมยุบพรรคประชาธิปตย การไมเพกิ
ถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย การยุบพรรคไทยรักไทย และการเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหาร
พรรคไทยรักไทย พบวา 

1.1 การวินิจฉัยไมยุบพรรคประชาธิปตย 
- เห็นดวย........................รอยละ 59.4 
- ไมเห็นดวย.....................รอยละ 32.4 
- ไมแสดงความเห็น...........รอยละ 8.2 

1.2 การวินิจฉัยไมเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตยเปนเวลา 5 ป 
- เห็นดวย........................รอยละ 46.9 
- ไมเห็นดวย.....................รอยละ 28.3 
- ไมแสดงความเห็น...........รอยละ 24.8 

1.3 การวินิจฉัยใหยุบพรรคไทยรักไทย 
- เห็นดวย........................รอยละ 61.1 
- ไมเห็นดวย.....................รอยละ 31.8 
- ไมแสดงความเห็น...........รอยละ 7.1 
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1.4 การวินิจฉัยใหเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเปนเวลา 5 ป  
- เห็นดวย........................รอยละ 45.1 
- ไมเห็นดวย.....................รอยละ 31.2 
- ไมแสดงความเห็น...........รอยละ 23.7 

 
2. ความเชื่อมั่นตออนาคตการเมืองไทยหลังตุลาการรัฐธรรมนูญมีคํานิจฉยัในคดียุบพรรคการเมือง 
 - เชื่อวาสถานการณจะดีขึ้น...................รอยละ 22.7 
 - เชื่อวาสถานการณจะแยลง..................รอยละ 28.1 
 - เชื่อวาสถานการณจะเหมือนเดิม.....รอยละ 29.5 
 - ไมแนใจ..............................................รอยละ 19.7 
 
3. ความคิดเห็นตอการยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 15 และ 27 ที่หามดําเนิน

กิจกรรมทางการเมืองและตัง้พรรคการเมืองใหมพบวา 
 - เห็นดวยกบัการยกเลิกประกาศดังกลาว............รอยละ 58.8 
 - ไมเห็นดวยกับการยกเลิกประกาศดังกลาว..............รอยละ 29.4 
 - ไมแนใจ.................................................................รอยละ 11.8 
 
4. ความคิดเห็นตอการอนุญาตใหมีการจดทะเบียนพรรคใหมโดยใชชื่อ “ไทยรักไทย” อยางเดิม 
 - ควรอนุญาต.....................................รอยละ 23.8 
 - ไมควรอนุญาต...............................รอยละ 41.5 
 - ไมแสดงความเห็น............................รอยละ 34.7 
 
5. เมื่อถามกลุมตวัอยางที่ระบวุาเลือกพรรคไทยรกัไทยในการเลือกตั้งที่ผานมา ซึ่งมีอยูรอยละ 45.5 ของ

กลุมตวัอยางทั้งหมดวาหากมีการจัดตั้งพรรคใหมโดยมีอดีตแกนนําพรรคไทยรักไทย ใหการ
สนับสนุนอยูเบื้องหลงัจะลงคะแนนเลอืกพรรคใหมดังกลาวหรอืไม พบวา 

  - เลือก..........................รอยละ 21.5 
  - ไมเลือก........................รอยละ 7.5 
  - ไมแนใจ........................รอยละ 16.5 
 
6. ความคิดเห็นตอการเลือ่นการเลือกตั้งใหเร็วข้ึนจากเดิมที่เคยกําหนดไวในเดือนธันวาคม 2550 
  - เห็นวาควรเลื่อนการเลือกตั้งใหเร็วข้ึนกวากําหนดเดิม.............รอยละ 44.0 
  - เห็นวาไมควรเลื่อนการเลือกตั้งใหเรว็ขึ้นกวากําหนดเดิม................รอยละ 27.5 
  - ไมแนใจ.........................................................................................รอยละ 28.5 
 
 
 
 



 3

7. ในการเลือกตั้งครั้งตอไปอยากไดรัฐบาลพรรคเดียวหรือรัฐบาลผสมหลายพรรค 
  - อยากไดรัฐบาลพรรคเดียว....................รอยละ 48.0 
  - อยากไดรัฐบาลผสมหลายพรรค........รอยละ 52.0    
 
8. บุคคลที่ประชาชนอยากใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป 
  - นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ.....................................................................รอยละ 39.0 
  - พ.ต.ท.ทักษณิ  ชินวัตร..........................................................................รอยละ 21.5 
  - นายชวน  หลีกภัย.................................................................................รอยละ 4.8 
  - พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท.........................................................................รอยละ 2.8 
  - นายบรรหาร  ศิลปอาชา........................................................................รอยละ 2.7 
  - นายจาตุรนต  ฉายแสง..........................................................................รอยละ 2.3 
  - นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ......................................................................รอยละ 2.0 
  - ร.ต.อ.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ..................................................................รอยละ 2.0 
  - บุคคลอื่น อาทิ นายศุภชยั พานิชภักดิ์, พล.อ.สนธิ บุณยะรัตกลิน, 

       นายเสนาะ เทียนทอง, นายอานันท ปนยารชุน, พล.อ.ชวลติ ยงใจยุทธ  
       และ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน  ฯลฯ......................................................รอยละ 13.6 

  - ไมมีผูเหมาะสม......................................................................................รอยละ 9.3 
 
9. ความคิดเห็นตอสิ่งที่คดิวา คมช. ควรทํามากทีสุ่ดในชวงนี ้
  - ดูแลสถานการณบานเมืองใหเกิดความเรียบรอย ไมมีเหตุวุนวาย.............รอยละ 28.2 
  - ดําเนนิการแกปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบสุข.............รอยละ 20.7 
 - คืนอํานาจแกประชาชนโดยเร็ว........................................................................รอยละ 17.9 

- รีบแกไขภาพลักษณของประเทศใหกลบัมามีความนาเชื่อถือ.............................รอยละ 13.5 
 - จัดการเลือกตั้งใหเร็วที่สุดและวางตัวเปนกลาง.................................................รอยละ 12.8 
 - ปราบทุจริตคอรัปชั่นใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม............................................รอยละ 5.0 
 - ดําเนินการยึดทรัพย พ.ต.ท.ทักษิณ  ชนิวัตร.....................................................รอยละ 1.3 
 - อ่ืนๆ อาทิ อนุญาตให พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เดินทางกลับประเทศไทย............รอยละ 0.6 

 
 
 

------------------------------------- 
     

ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
e-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพ่ือสะทอนขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัอนาคตการเมืองไทยหลังการตัดสินคดียุบพรรคการเมืองให

สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 23 
เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน จตุจักร 
ดอนเมือง ดุสิต ตลิ่งชัน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางนา บางพลัด บึงกุม ประเวศ พญาไท พระนคร มีนบุรี ราชเทวี 
ลาดกระบัง ลาดพราว สายไหม หนองแขม หนองจอก หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไปที่ระบุวาติดตามขาวเรื่องคดียุบพรรคการเมือง ได
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,032 คน เปนเพศชายรอยละ 55.1 และเพศหญิงรอยละ 44.9 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       2-4 มิถุนายน 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          5 มิถุนายน 2550 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 569 55.1 
            หญิง 463 44.9 
อายุ   
            18-25 ป 275 26.6 
            26-35 ป 316 30.6 
            36-45 ป 266 25.8 
            46 ปขึ้นไป 175 17.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 468 45.3 
           ปริญญาตรี 526 51.0 
           สูงกวาปริญญาตรี 38 3.7 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 92 8.9 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 350 33.9 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 221 21.4 
           รับจางทั่วไป 166 16.1 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 58 5.6 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ เกษตรกร  
                  นิสิตนักศึกษา ฯลฯ 

145 14.1 
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