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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  คนไทยกับการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม (สํารวจคร้ังที่ 2) 
 

 ดวยการเลือกตั้งครั้งสําคัญของคนไทย จะมีขึ้นในวันอาทิตยที่ 23 ธนัวาคม 2550  ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล 
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “คนไทยกับการเลอืกตั้ง 23 ธันวาคม”  
ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยเก็บขอมูลจากประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใน 16 จังหวัดจากทั้ง 8 กลุมจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้
กําหนดสําหรับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดสวน ไดแก กรุงเทพฯ นนทบุรี เชียงใหม แพร เพชรบูรณ ขอนแกน มหาสารคาม 
อุดรธานี อุบลราชธานี รอยเอ็ด นครราชสีมา จันทบุรี ราชบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช และสตลู  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
1,472 คน  โดยเปนผูที่อาศัยในเขตเทศบาล รอยละ 39.9 และนอกเขตเทศบาล รอยละ 60.1  เก็บขอมูลภาคสนามเมื่อ
วันที่ 4 - 10 ธันวาคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
 

 ความตั้งใจที่จะออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งน้ี 
 

- ตั้งใจวาจะไปเลือกตั้ง .............รอยละ 89.5 
- ตั้งใจวาจะไมไปเลือกตั้ง.............รอยละ 5.8  

  เพราะ ตองทํางาน ติดธุระ  เดินทางลําบาก ไมมีเวลา และเบื่อ เลอืกตั้งไปก็เหมือนเดิม 
- ยังไมแนใจ.................................รอยละ 4.7 

 
 สําหรับกลุมตัวอยางที่ระบุวาจะออกไปใชสิทธิเลอืกตั้ง น้ัน  

 
 เมื่อสอบถามวา ขณะน้ีมีผูสมัคร ส.ส. ที่จะเลือกอยูในใจแลวหรือยัง  พบวา     

-  มีแลว.........................รอยละ 62.6 
-  ยังไมมี.........................รอยละ 37.4 

 
 เมื่อสอบถามถึงลักษณะการเลือก ส.ส. แบบรวมเขตเรียงเบอร พบวา 

 
- จะเลือกผูสมัครจากพรรคเดียวกันแบบยกทีม รอยละ 57.0 
- จะเลือกผูสมัครเปนรายบคุคลจากหลายพรรค  รอยละ 43.0 
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 พรรคการเมืองที่กลุมตัวอยางคิดวาจะเลือกในระบบสัดสวน  คือ 

 
- พรรคประชาธิปตย  รอยละ 34.2 
- พรรคพลังประชาชน  รอยละ 31.9 
- พรรคชาติไทย   รอยละ 4.3 
- พรรคเพื่อแผนดิน  รอยละ 3.0 
- พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา รอยละ 1.5 
- พรรคมัชฌิมาธิปไตย  รอยละ 1.4 
- พรรคประชาราช  รอยละ 1.0 
- พรรคอ่ืนๆ   รอยละ 3.0 
- ยังไมไดตัดสินใจ  รอยละ 19.7 
 

 การรับทราบในนโยบายของพรรคการเมืองที่ตัง้ใจจะเลือก พบวา  
-  ทราบนโยบาย รอยละ 68.0     
-  ไมทราบนโยบาย รอยละ 32.0     
 

 คุณสมบัตทิี่สําคัญที่สดุของผูที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป คือ (เปนคําถามปลายเปดให 
    ผูตอบระบุเอง) 
 - มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจรติ ไมคอรัปชัน    รอยละ 57.0 
 - จริงจัง จริงใจ เสียสละเพือ่ประชาชนและสวนรวม รอยละ 13.3 
 - เปนคนเกง มีความรู     รอยละ 9.7 
 - มีความเปนผูนํา กลาคิดกลาตัดสินใจ   รอยละ 6.6 
 - สามารถพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาได  รอยละ 5.6 
 - มีความสามารถดานเศรษฐกิจ    รอยละ 4.4 
 - มีวิสัยทัศนกวางไกล     รอยละ 1.9 
 - อ่ืน ๆ เชน มีภาพลักษณที่ดี เปนกลางทางการเมือง  รอยละ 1.5 
 

 หัวหนาพรรคการเมืองที่คิดวามีความเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปมากที่สุด  คือ 
- นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รอยละ 34.8 
- นายสมัคร สุนทรเวช  รอยละ 28.0 
- นายบรรหาร ศิลปอาชา รอยละ 4.0 
- นายสุวิทย คุณกิตต ิ  รอยละ 1.9 
- พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร รอยละ 1.5 
- นายประชัย เลี่ยวไพรัตน รอยละ 1.3 
- นายเสนาะ เทียนทอง  รอยละ 0.9 
- อ่ืนๆ    รอยละ 2.6 
- ไมแนใจ   รอยละ 22.3 
- ไมมีใครเหมาะสม  รอยละ 2.7 
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 เมื่อสอบถามความเห็นของกลุมตัวอยางทั้งหมดวา  หากนายกรัฐมนตรีคนตอไปจะมาจากคน
นอกที่ไมใชหัวหนาพรรคการเมืองทีล่งสมัครรบัเลือกตั้ง  พบวา 

- ยอมรับได  รอยละ 54.2 
- ยอมรับไมได  รอยละ 45.8 
 

         สําหรับความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) วาจะสามารถควบคุมดแูลการ 
       เลือกตั้งใหเปนไปอยางบริสุทธ์ิยตุธิรรม น้ัน  พบวา 
   - เชื่อมั่น รอยละ 51.2 

  (โดยเชื่อม่ันมากรอยละ 11.1  และคอนขางเชื่อม่ันรอยละ 40.1) 
 

- ไมเชื่อม่ัน รอยละ 48.8 
   (โดยไมเชื่อม่ันเลยรอยละ 9.1 และไมคอยเชื่อม่ันรอยละ 39.7) 
 

 เมื่อสอบถามวา ภายหลังการเลือกตั้งสถานการณการเมืองของไทยจะเปนอยางไร  ผูมีสิทธ์ิ 
    เลือกตั้ง เห็นวา 

- สถานการณจะดีข้ึนกวาปจจุบัน        รอยละ  50.8 
- สถานการณจะแยลงกวาปจจุบัน  รอยละ   7.8 
- สถานการณจะไมแตกตางจากปจจุบัน       รอยละ 41.4 

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

    
      
     
     
     
     

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. ความตั้งใจที่จะออกไปใชสิทธิเลือกตั้งครั้งน้ี 
2. พรรคการเมืองที่จะเลือกจาก สส. ระบบสดัสวน 
3. การรับรูในนโยบายของพรรคการเมืองที่ตัดสินใจจะเลอืก 
4. คุณสมบัติทีส่าํคัญที่สุดของผูที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป 
5. หัวหนาพรรคที่คิดวาเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรคีนตอไปมากที่สุด 
6. ความเห็นหากนายกรัฐมนตรีคนตอไปเปนคนนอกที่ไมใชหัวหนาพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
7. ความเชื่อม่ันที่มีตอการเลือกตั้งครั้งน้ีวาจะเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยตุิธรรม 
8. ความเชื่อม่ันวาการเลือกตั้งครั้งใหมจะทําใหสถานการณบานเมืองของไทยดีขึ้น  
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
    การวิจัยเชิงสํารวจเรื่อง “คนไทยกับการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม” (สํารวจครั้งที่ 2)  ไดดําเนินการเก็บขอมูล
ภาคสนามเมื่อวันที่ 4-10 ธันวาคม  จากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม โดยสุมจังหวัดที่เปน
ตัวแทนของเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดสวนทั้ง 8 กลุม กลุมละ 2 จังหวัด รวม 16 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ นนทบุรี 
เชียงใหม แพร เพชรบูรณ ขอนแกน มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี รอยเอ็ด นครราชสีมา จันทบุรี ราชบุรี นครปฐม 
นครศรีธรรมราช และสตลู  จากนั้นใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่สามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 1,472 คน  เปนเพศชายรอยละ 49.3 และเพศหญิงรอยละ 50.7  โดยเปนผูที่อาศัย
ในเขตเทศบาล รอยละ 39.9 และนอกเขตเทศบาล รอยละ 60.1   
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       4 – 10 ธันวาคม  2550 

             
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       13 ธันวาคม  2550  
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 726 49.3 
            หญิง 746 50.7 
อายุ   
            18-25 ป 280 19.0 
            26-35 ป 467 31.7 
            36-45 ป 394 26.8 
            46 ปขึ้นไป 331 22.5 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 798 54.2 
           ปริญญาตรี 616 41.9 
           สูงกวาปริญญาตรี 58 3.9 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 198 13.5 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 354 24.0 
           คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 266 18.1 
           รับจางทั่วไป 250 17.0 
           นิสิต นักศึกษา 134 9.1 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 82 5.6 
           เกษตรกร ประมง 117 7.9 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน 71 4.8 

 
 


