ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : การเลือกตั้งครั้งใหมในสายตาเยาวชน
ในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกป และในโอกาสที่รัฐบาลไดกําหนดวันเลือกตั้ง
ครั้งใหมของประเทศขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคมนี้นั้น เยาวชนซึ่งถือไดวาเปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ทั้งยังเปนสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการเมือง
ของชาติอีกครั้งหนึ่ง ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง
“การเลือกตั้งครั้งใหมในสายตาเยาวชน” โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15–25 ปในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและหัวเมืองใหญในทุกภาคของประเทศ ไดแก เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และชลบุรี จํานวน 1,728 คน เมื่อ
วันที่ 14-16 กันยายนที่ผานมา สรุปผลไดดังนี้
1. เมื่อถามกลุมตัวอยางถึงความสนใจติดตามขาวสารการเมืองบอยเพียงใดในรอบ 1 ปที่ผานมา พบวา
- 2 - 3 ครั้งตอสัปดาห..................................รอยละ 34.5
- มากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห............................รอยละ 32.5
- นอยกวา 2 ครั้งตอสัปดาห............................รอยละ 25.0
- ไมไดติดตาม................................................รอยละ 8.0
2. ความสนใจที่มีตอขาวการเลือกตั้งครั้งใหมที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550
- สนใจ......................................................รอยละ 81.9
- ไมสนใจ...................................................รอยละ 18.1
โดยเหตุผลที่ไมสนใจขาวการเลือกตั้ง คือ ไมเชื่อวาการเลือกตั้งครั้งนีจ้ ะทําใหสถานการณการเมืองของ
ไทยดีขึ้น การเมืองเปนเรื่องนาเบื่อ และเห็นวาเปนเรื่องไกลตัว
3. ประเด็นขาวสารที่สนใจมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งใหมที่จะมีขึ้น คือ
- ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร...........รอยละ 36.3
- การรวมกลุม ตั้งพรรคการเมือง.........................................................รอยละ 29.5
- การสืบทอดอํานาจของ คมช............................................................รอยละ 20.9
- การเขามาสังเกตการณการเลือกตั้งของสหภาพยุโรป (EU.)…...........รอยละ 9.5
- อื่นๆ อาทิ ขาวการจัดการเลือกตั้ง ขาวการซื้อเสียง..........................รอยละ 3.8
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4. เมื่อถามถึงคุณสมบัติของนักการเมืองที่ตองการมากที่สดุ ในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 พบวา
- ตองการนักการเมืองที่มคี วามซื่อสัตยสุจริต.............................รอยละ 49.5
- ตองการนักการเมืองที่มีความสามารถดานการบริหาร.....................รอยละ 28.1
- ตองการนักการเมืองที่มีความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ........................รอยละ 9.7
- ตองการนักการเมืองที่มีความสมานฉันท ประนีประนอม.................รอยละ 7.8
- อื่นๆ อาทิ มีความเสียสละ อดทน และตางชาติใหการยอมรับ...............รอยละ 4.9
5. นโยบายการบริหารประเทศทีต่ อ งการมากที่สุดจากพรรคการเมืองทีจ่ ะเขามาเปนรัฐบาล
- เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจของชาติใหดีขึ้น......................................รอยละ 37.3
- แกปญหาความขัดแยงของคนในชาติ..................................................รอยละ 26.0
- การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น............................................................รอยละ 11.9
- เรงแกปญหาสังคม..............................................................................รอยละ 9.1
- เรงปฏิรูปการศึกษา............................................................................รอยละ 8.9
- ดําเนินนโยบายตางๆ ตามแนวประชานิยม..........................................รอยละ 3.7
- อื่นๆ อาทิ แกปญหาภาคการเกษตร และผลักดันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง.....รอยละ 3.1
6. บุคคลที่กลุมตัวอยางระบุวาตองการใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป คือ (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง)
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ.......................................................รอยละ 25.8
- พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร...........................................................รอยละ 14.7
- นายสมัคร สุนทรเวช..............................................................รอยละ 5.7
- พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท...........................................................รอยละ 3.4
- นายชวน หลีกภัย...................................................................รอยละ 3.0
- พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน..........................................................รอยละ 2.0
- นายบรรหาร ศิลปอาชา...........................................................รอยละ 1.7
- ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ....................................................รอยละ 1.2
- พล.อ.เปรม ติณสูลานนท........................................................รอยละ 1.0
- นายศุภชัย พานิชภักดิ์............................................................รอยละ 0.5
- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ.........................................................รอยละ 0.5
- บุคคลอื่นๆ อาทิ นายชูวทิ ย กมลวิศิษฏ นายอานันท ปนยารชุน
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน..............................................................รอยละ 8.7
- ไมมีความเห็น.........................................................................รอยละ 16.4
- ไมแนใจ..................................................................................รอยละ 5.9
- ไมมีผูใดเหมาะสม...................................................................รอยละ 5.5
- ใครก็ไดที่เปนคนดี ซื่อสัตย ขยัน..............................................รอยละ 4.0
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7. ปญหาใดที่ตองการใหรัฐบาลชุดใหมเรงแกไขเปนอันดับแรก (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง)
- ปญหาความยากจน...................................................................................รอยละ 34.7
- ปญหาความไมสงบในภาคใต.......................................................................รอยละ 26.0
- ปญหาความขัดแยงทางการเมืองและความสมานฉันทของคนในชาติ.............รอยละ 11.3
- ปญหาทุจริตคอรัปชั่น..................................................................................รอยละ 8.9
- ปญหาสังคมและยาเสพติด...........................................................................รอยละ 6.6
- ปญหาดานการศึกษา...................................................................................รอยละ 5.6
- อื่นๆ อาทิ ปญหาจราจร สิ่งแวดลอม และการรักษากฎหมายใหเขมงวด........รอยละ 3.2
- ไมทราบ / ไมมีความเห็น..............................................................................รอยละ 3.7
8. เมื่อถามถึงความเชือ่ มั่นตอการเลือกตั้งครัง้ ใหม วาจะทําใหสถานการณบานเมืองของไทยดีขึ้นหรือไม
พบวา
- ไมเชื่อมั่นวาการเลือกตัง้ ครั้งใหมจะทําใหสถานการณบานเมืองของไทยดีขึ้น........รอยละ 69.5
(โดยระบุวาไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 16.3 และไมคอยเชือ่ มั่นรอยละ 53.2)
- เชื่อมั่นวาการเลือกตั้งครั้งใหมจะทําใหสถานการณบานเมืองของไทยดีขึ้น........................รอยละ 30.5
(โดยระบุวาเชื่อมั่นมากรอยละ 5.6 และคอนขางเชื่อมั่นรอยละ 24.9)
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0 2350 3500 ตอ 1773, 1776
e-mail: research@bu.ac.th
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รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงคในการสํารวจ
เพื่อสอบถามความเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับขาวการเมืองไทยและการเลือกตั้งครั้งใหมที่กําลังจะมีขึ้น ในประเด็น
ตอไปนี้
1. ความสนใจติดตามขาวสารทางการเมืองในปจจุบัน
2. ความสนใจที่มีตอการเลือกตั้งครั้งใหมที่กําลังจะมีขนึ้
2. ประเด็นขาวสารที่สนใจมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งใหม
3. คุณสมบัติของนักการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองที่จะเขามาบริหารประเทศ
4. บุคคลที่ตองการใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป
5. ปญหาที่ตองการใหรัฐบาลชุดใหมเรงแกไขเปนอันดับแรก
6. ความเชื่อมั่นวาการเลือกตั้งครั้งใหมวาจะทําใหสถานการณบานเมืองของไทยดีขึ้นหรือไม
ระเบียบวิธีการสํารวจ
การสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งครั้งใหมในสายตาเยาวชน” ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 28 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขต
ชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน บางกอกนอย บางกะป บางคอแหลม บางแค
บางซื่อ บางนา บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดพราว วัฒนา
สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร สายไหม หนองแขม หลักสี่ ปริมณฑล 3 จังหวัดและจังหวัดที่เปนหัวเมืองใหญใน
แตละภาค ไดแก ขอนแกน เชียงใหม สงขลา และชลบุรี จากนั้นสุมถนนและประชากรเปาหมายอายุ 15 – 25 ป ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิน้ 1,728 คน เปนเพศชายรอยละ 45.0 และเพศหญิงรอยละ 55.0
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล :

14 – 16 กันยายน 2550

วันที่เผยแพรผลการสํารวจ :

19 กันยายน 2550
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร
จํานวน

รอยละ

เพศ :
ชาย
หญิง

777
951

45.0
55.0

283
661
505
279

16.4
38.3
29.2
16.1

292
240
987
70
139

16.9
13.9
57.1
4.1
8.0

อายุ
15-17 ป
18-20 ป
21-23 ป
24-25 ป
การศึกษา
มัธยมปลาย
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ไมไดศึกษาแลว
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