
   
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ทิศทางการเมืองไทย หลังกําหนดวันเลือกตั้ง 
 

  ภายหลังเสร็จสิ้นการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 โดยที่ผลการลงประชามติเสียงสวนใหญของ
ประชาชนไดลงมติรับรางรัฐธรรมนูญฉบบัดังกลาวและรฐัธรรมนูญมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ที่ผานมา 
รัฐบาลจึงเดินหนาเพื่อจัดใหมีการเลือกตัง้ทั่วไปขึ้นโดยประกาศใหวนัที่ 23 ธันวาคม 2550 เปนวันเลือกตั้ง และเปนที่มา
ของความเคลือ่นไหวทางการเมืองของพรรคการเมืองและกลุมการเมืองตางๆ ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวจัิย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการเมืองไทย หลังกําหนดวันเลือกตั้ง” โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนทีต่ิดตามขาวการเมอืงในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมืองใหญในทุกภาคของประเทศ 
ไดแก เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และชลบุรี จํานวน 1,199 คน เม่ือวันที่ 29-31 สิงหาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
 

      1. เมื่อถามกลุมตัวอยางวาสนใจตดิตามขาวสารทางการเมอืงเร่ืองใดมากที่สุด หลังการทําประชามติราง 
          รัฐธรรมนูญ  พบวา 

- การจัดการเลือกตั้ง…………………………………………………....……รอยละ  37.6 
- การจับกลุมและรวมกลุมกันของนักการเมือง.............................................รอยละ  22.7 
- การจัดตั้งพรรคการเมืองใหม…………………………………………….......รอยละ  20.3 
- แนวนโยบายของพรรคการเมืองตางๆ………………………………..……...รอยละ  17.6 
- อ่ืนๆ อาทิ ขาวการเลนการเมืองของ พล.อ.สนธิ  การแตงตั้ง ผบ.ทบ..........รอยละ  1.8 

 

      2. เมื่อสอบถามถึงความตองการใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองใด เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล 
          ชุดใหมมากที่สุด  พบวา 

- พรรคประชาธิปตย (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ หน.พรรค)…………….…รอยละ  43.0 
- พรรคพลังประชาชน (นายสมัคร สุนทรเวช หน.พรรค)…………………..…รอยละ  20.7 
- กลุมรวมใจไทย (นายสมคดิ จาตุศรีพิทกัษ หน.กลุม)……………….……....รอยละ  7.7 
- พรรคชาติไทย (นายบรรหาร ศิลปอาชา หน.พรรค)………………..…….…รอยละ  7.6 
- กลุมแนวรวมสมานฉันท (นายสุวัจน ลิปตพัลลภ หน.กลุม)…………..….…รอยละ  1.6 
- พรรคมหาชน (พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน หน.พรรค)…….........................รอยละ  1.3 
- กลุมมัชฌิมา (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน หน.กลุม)……...................................รอยละ  1.3 
- พรรคประชาราช (นายเสนาะ เทียนทอง หน.พรรค)…………………......…รอยละ  1.2 
- กลุมกรุงเทพ 50 (นายสุรนันทน เวชชาชีวะ หน.กลุม)…………………..….รอยละ  0.3 
- อ่ืนๆ อาทิ ตองการพรรคหรือนักการเมืองหนาใหม  ยังไมรูจะเลือกใคร.......รอยละ  15.3 
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      3. เมื่อถามความคิดเห็นถึงการที่หัวหนาพรรคพลังประชาชนระบวุาตนเปน นอมินี (ตัวแทน) ของอดีต 
          นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร วาเห็นดวยหรือไม พบวา 

- ไมเห็นดวย..................................รอยละ  61.3 
            (เพราะ ไมเปนตวัของตวัเอง ขาดความเปนผูนํา ไมชอบอดีตนายกฯ แสดงถึงการมีนายทุนหนุนหลัง) 

- เห็นดวย.......................................รอยละ  38.7 
            (เพราะ เห็นวาชดัเจนและกลาเปดเผย ประชาชนจะไดทราบและตัดสินใจไดถูกตอง) 
 

      4. เมื่อถามกลุมตัวอยางในภาพรวมวาการประกาศตัวเปนนอมินี (ตัวแทน) ของอดีตนายกรัฐมนตรี  
          พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวตัร จะมีผลใหเลือก สส. หรือพรรคพลังประชาชนในการเลือกตั้งครัง้ตอไปหรือไม   

- ไมมีผล..........................................รอยละ  42.2 
                 (เพราะ จะตัดสินจากผลงานและนโยบายของพรรค มีคําตอบวาจะเลือกหรือไมเลือกอยูแลว) 

- มีผลใหไมเลอืก...............................รอยละ  34.9 
  (เพราะ ไมชอบอดีตนายกฯ เหมือนเลือกกลุมอํานาจเกา คิดวาแทนกันไมได) 
- มีผลใหเลือก...................................รอยละ  22.9 
  (เพราะ ชื่นชอบอดีตนายกฯ เปนการใหโอกาสพรรคใหม) 

 
      5. เมื่อถามถึงการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งครั้งทีผ่านมา (2 เมษายน 2549) วาไดลงคะแนนเสียง 
          เลือกพรรคไทยรักไทยหรือไม ปรากฏวา 

- เลือก...........................................รอยละ  39.1 
- ไมไดเลือก....................................รอยละ  34.9 
- ใชสิทธิงดออกเสียง.......................รอยละ  15.0 
- ไมไดไปใชสทิธิ.............................รอยละ  11.0 
 

 โดยเมื่อพิจารณาขอมูลเชิงลึกจากกลุมตัวอยางที่ระบุวาเลือกพรรคไทยรักไทยในการเลอืกตั้งครั้งทีผ่าน
มาจํานวนรอยละ 39.1 วาการที่หัวหนาพรรคพลังประชาชนประกาศตัวเปนนอมินี (ตัวแทน) ของอดีต
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวัตร จะมีผลตอการเลือกพรรคพลังประชาชนหรือไม  พบวา 
 

- มีผลใหเลือก.................................รอยละ  17.1 
- ไมมีผล...........................................รอยละ  16.5 

           - มีผลใหไมเลือก...............................รอยละ  5.5 
 

ในขณะที่ผลการพิจารณาขอมูลเชิงลกึของกลุมตวัอยางที่ระบวุาไมไดเลือกพรรคไทยรกัไทยในการ
เลือกตั้งครั้งที่ผานมาจํานวนรอยละ 34.9 ตอคําถามวาจะเลือกพรรคพลังประชาชนที่หัวหนาพรรคประกาศตวั
เปนนอมินี (ตัวแทน) ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร หรือไม  พบวา 

 

- มีผลใหไมเลือก.............................รอยละ  20.1 
- ไมมีผล...........................................รอยละ  12.0 
- มีผลใหเลือก....................................รอยละ  2.8 
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      6. ความเห็นของกลุมตัวอยางถงึสถานการณทางการเมืองภายหลังคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.)  
           กําหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนวันที่ 23 ธันวาคม 2550 วาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
  - คิดวาสถานการณทางการเมืองจะดีข้ึน.......................รอยละ  40.6 
  - ไมแนใจ..........................................................................รอยละ  33.2 
  - คิดวาสถานการณทางการเมืองจะยังคงไมเปลี่ยนแปลง.....รอยละ  20.9 
  - คิดวาสถานการณทางการเมืองจะแยลง............................รอยละ  5.3 
 
      7. เมื่อถามถึงความเชือ่มั่นวาคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ชุดปจจบุัน จะสามารถจัดการเลอืกตั้ง 
          ใหมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไดหรือไม  พบวา 
  - ไมแนใจ............................................รอยละ  39.8 

- เชื่อวาทําได........................................รอยละ  34.1 
- เชื่อวาทําไมได....................................รอยละ  26.1 

 
 

ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0 2350 3500 ตอ 1773 
e-mail: research@bu.ac.th       
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตอทิศทางการเมืองไทย ภายหลังการลงประชามติรบัรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2550 ใหสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการเมืองไทย หลังกําหนดวันเลือกตั้ง” ใชการสุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 23 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขต
ชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดอนเมือง ดินแดง ทวีวฒันา บางกอกนอย บางกะป  
บางเขน บางคอแหลม บางนา บางรัก บึงกุม ปทุมวนั ประเวศ พญาไท พระนคร มีนบุรี ราษฎรบูรณะ วงัทองหลาง สาทร  
สายไหม หนองแขม หลักสี่ ปริมณฑล 3 จังหวัดและจังหวัดที่เปนหัวเมืองใหญในแตละภาค ไดแก ขอนแกน เชียงใหม 
สงขลา และชลบุรี จากนั้นสุมถนนและประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไปที่ระบุวาติดตามขาวการเมือง ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 1,199 คน  เปนเพศชายรอยละ 52.4 และเพศหญิงรอยละ 47.6 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       29 – 31 สิงหาคม 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       4  กันยายน 2550  
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 628 52.4 
            หญิง 571 47.6 
อายุ   
            18-25 ป 295 24.6 
            26-35 ป 405 33.8 
            36-45 ป 282 23.5 
            46 ปขึ้นไป 217 18.1 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 430 35.9 
           ปริญญาตรี 656 54.7 
           สูงกวาปริญญาตรี 113 9.4 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 202 16.8 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 215 17.9 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 328 27.4 
           รับจางทั่วไป 167 13.9 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 63 5.3 
           เกษตรกร ประมง 16 1.3 
           นิสิต นักศึกษา 167 13.9 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ ฯลฯ 41 3.5 
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