
   
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  คนไทยกับการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 
 

 ในโอกาสที่วันเลือกตั้งครั้งสาํคัญของคนไทย จะมีขึ้นในวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550  ศูนยวจัิยกรุงเทพโพลล 
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “คนไทยกับการเลอืกตั้ง 23 ธันวาคม”  ขึ้น 
โดยเก็บขอมูลจากประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใน 16 จังหวัดจากทั้ง 8 กลุมจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้กําหนด
สําหรับการเลอืกตั้ง ส.ส.แบบสัดสวน ไดแก กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี  ชลบุรี 
เชียงใหม พะเยา ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด อุบลราชธานี พัทลุง และสงขลา ไดกลุมตัวอยางจํานวน 1,507 
คน  เก็บขอมูลภาคสนามเมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายนที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
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. การรับทราบกําหนดการเลือกตั้งทีจ่ะมีข้ึนในวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคมนี้ 

- ทราบ  รอยละ 95.9 
- ไมทราบ รอยละ  4.1 
 

2. ความตัง้ใจทีจ่ะออกไปใชสิทธิเลือกตัง้ ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งน้ี 
 

- ตั้งใจวาจะไปเลือกตั้ง .............รอยละ 92.4 
เพราะ ตองการไปใชสิทธติามหนาที่ เพ่ือใหไดคนดีมาปกครองบานเมือง และกลัวถกูตัดสิทธิท์างการ 

เมือง ฯลฯ 
 

- ตั้งใจวาจะไมไปเลือกตั้ง.............รอยละ 5.6  
เพราะ เบื่อการเมืองและนักการเมือง ติดธุระ ไมสะดวกในการเดินทาง และไมมีผูสมัครที่ชอบ ฯลฯ 
 

- ยังไมแนใจ.................................รอยละ 2.0 
 

3. เมื่อสอบถามวาขณะนี้มผูีสมัคร สส. ที่จะเลือกอยูในใจแลวหรอืยัง  พบวา 
 

- มีแลว .........................รอยละ 51.4 
- ยังไมมี.........................รอยละ 48.6 
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4. ปจจัยสําคัญที่สุดที่ใชพจิารณาเลือกผูสมัครสําหรับการเลือกตัง้ในครั้งน้ี คือ 
 

- ดูนโยบายและโครงการที่นําเสนอ รอยละ 29.6 
- ดูที่ตัวผูสมัคร    รอยละ 23.0 
- ดูที่ตัวหัวหนาพรรค   รอยละ 17.3 
- ดูจากผลงานของนักการเมืองในพรรค รอยละ 17.3 
- ดูพรรคที่สังกัด    รอยละ 9.1 
- ดูผลตอบแทนที่ผูสมัครเสนอให  รอยละ 1.2 
- ดูทีมผูสนบัสนุน   รอยละ 1.1 
- อ่ืน ๆ  อาทิ เลือกตามคนในบาน รอยละ 1.4 
 

5. เมื่อสอบถามถึงลักษณะการเลือก สส. แบบรวมเขตเรียงเบอร พบวา 
 

- จะเลือกผูสมัครจากพรรคเดียวกันทั้งหมด  รอยละ 58.3 
- จะเลือกผูสมัครเปนรายบคุคลจากหลายพรรค  รอยละ 41.7 
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. พรรคการเมอืงที่กลุมตวัอยางคิดวาจะเลือกในระบบสัดสวน  คือ 

- พรรคประชาธิปตย  รอยละ 43.5 
- พรรคพลังประชาชน  รอยละ 24.8 
- พรรคชาติไทย   รอยละ 7.4 
- พรรคเพื่อแผนดิน  รอยละ 3.3 
- พรรคมัชฌิมาธิปไตย  รอยละ 1.9 
- พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา รอยละ 1.2 
- พรรคประชาราช  รอยละ 0.9 
- พรรคอ่ืนๆ   รอยละ 3.5 
- ยังไมไดตัดสินใจ  รอยละ 13.5 
 

7. หัวหนาพรรคการเมืองทีค่ิดวามีความเหมาะสมทีจ่ะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปมากที่สุด  คือ 
 

- นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รอยละ 46.4 
- นายสมัคร สุนทรเวช  รอยละ 22.9 
- นายบรรหาร ศิลปอาชา รอยละ 5.8 
- นายสุวิทย คุณกิตต ิ  รอยละ 2.9 
- พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร รอยละ 1.7 
- นายประชัย เลี่ยวไพรัตน รอยละ 1.2 
- นายเสนาะ เทียนทอง  รอยละ 1.2 
- อ่ืนๆ    รอยละ 3.9 
- ไมแนใจ   รอยละ 14.0 
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8. เมื่อสอบถามวามีขาราชการ/เจาหนาที่ในพื้นที่มีสวนในการซื้อสิทธ์ิขายเสียงบางหรือไม พบวา 
 

- ไมทราบ รอยละ 56.6 
- ไมมี  รอยละ 29.7 
- มี   รอยละ 13.7   โดยจําแนกเปน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    - ขาราชการสวนทองถิ่น ไดแก อบต. อบจ....................รอยละ 8.6 
    - กํานัน ผูใหญบาน......................................................รอยละ 6.8 
    - ขาราชการฝายปกครอง เชนนายอําเภอ ปลัดอําเภอ....รอยละ 2.8 
    - ตํารวจ.......................................................................รอยละ 2.0 
    - ครู.............................................................................รอยละ 1.6 
    - ทหาร.........................................................................รอยละ 1.5 
     

9. เมื่อสอบถามถึงการติดตอเพื่อซื้อเสยีงของตนหรือคนใกลชิด พบวา 
 

- ยังไมไดรับการติดตอซือ้เสียง รอยละ 89.3 
 
- ไดรับการตดิตอซ้ือเสียงแลว  รอยละ 10.7   

(โดยการซื้อเสียงอยูในรูปของการใหเงินหรือสัญญาวาจะใหเงินเปนรายหัวมากทีสุ่ด ซึ่งมีทั้งจายเปนเงิน
สด จายผานบัตรเติมเงิน จายคาเทอมใหบุตรหลาน และผอนคางวดสินคาให รองลงมาคือ การสัญญาวา
จะใหผลประโยชนในรูปโครงการแกชุมชนเปนกรณีพิเศษ และการใหคูปองเพื่อใชซื้อของ ตามลําดับ) 

 
10.  สําหรับความเชื่อมั่นวาการเลือกตั้งครัง้น้ีจะเปนไปอยางถูกตองและบรสิุทธ์ิยุติธรรม พบวา 
 
  - เชื่อม่ัน รอยละ 36.8 

  (โดยเชื่อม่ันมากรอยละ 9.9  และคอนขางเชื่อม่ันรอยละ 26.9) 
 
- ไมเชื่อมั่น รอยละ 63.2 

   (โดยไมเชื่อม่ันเลยรอยละ 16.7 และไมคอยเชื่อม่ันรอยละ 46.5) 
 
11.  เมื่อสอบถามวา ภายหลังการเลือกตัง้สถานการณการเมืองของไทยจะเปนอยางไร  ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง 

เห็นวา 
- สถานการณจะดีขึ้นกวาปจจุบัน          รอยละ  42.3 
- สถานการณจะแยลงกวาปจจุบัน  รอยละ   7.4 
- สถานการณจะไมแตกตางจากปจจบุัน       รอยละ 50.3 

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

  
ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1773, 1776 

e-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือทราบขอมูลและความคิดเห็นของประชาชนผูมีสทิธิเลือกตั้งตอการเลือกตั้งทีจ่ะมีขึ้นในวันอาทิตยที่ 23 
ธันวาคม 2550 ในประเด็นตอไปน้ี 

1. การรับทราบกําหนดการเลือกตั้งที่จะมีขึน้วันอาทิตยที ่23 ธันวาคมนี้  
2. ความตั้งใจที่จะออกไปใชสิทธิเลือกตั้งครั้งน้ี 
3. ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพจิารณาเลือกผูสมัคร 
4. พรรคการเมืองทีจะเลือกจาก สส. ระบบสดัสวน 
5. หัวหนาพรรคที่คิดวาเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรคีนตอไปมากที่สุด 
6. ลักษณะการซือ้เสียงและการวางตวัเปนกลางของขาราชการในพื้นที ่
7. ความเชื่อม่ันที่มีตอการเลือกตั้งครั้งน้ีวาจะเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยตุิธรรม 
8.   ความเชื่อม่ันวาการเลือกตั้งครั้งใหมจะทําใหสถานการณบานเมืองของไทยดีขึ้น  

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
    การวิจัยเชิงสํารวจเรื่อง “คนไทยกับการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม”  ไดดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามเมื่อวันที่  
16-19 พฤศจิกายน 2550 จากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม โดยสุมจังหวัดที่เปนตวัแทนของ
เขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดสวนทั้ง 8 กลุม กลุมละ 2 จังหวัด รวม 16 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี  ชลบุรี เชียงใหม พะเยา ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด อุบลราชธาน ี
พัทลุง และสงขลา จากนั้นใชวธิีการสุมตวัอยางแบบแบงชั้นภูมิ เพ่ือใหไดกลุมตวัอยางที่สามารถเปนตวัแทนของประชากร
ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 1,507 คน  เปนเพศชายรอยละ 45.5 และเพศหญิงรอยละ 54.5 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       16 – 19 พฤศจิกายน 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       22 พฤศจิกายน 2550  
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 686 45.5 
            หญิง 821 54.5 
อายุ   
            18-25 ป 305 20.2 
            26-35 ป 512 34.0 
            36-45 ป 369 24.5 
            46 ปขึ้นไป 321 21.3 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 872 57.9 
           ปริญญาตรี 579 38.4 
           สูงกวาปริญญาตรี 56 3.7 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 236 15.7 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 226 15.0 
           คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 261 17.3 
           รับจางทั่วไป 279 18.5 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 95 6.3 
           เกษตรกร ประมง 115 7.6 
           นิสิต นักศึกษา อาชีพอิสระ      201 13.2 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน 94 6.4 
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