
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประชาชน 5 เขตเลือกต้ัง คิดอยางไรกับการเลือกต้ังซอม 12 ธ.ค.  

  
  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เผยผลสาํรวจความเห็นประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งใน  5 เขต 
ท่ีจะมีการเลือกตั้งซอม สส. เนื่องจากคนเดมิถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใหพนจากการเปน สส.  เนื่องจากถือครองหุนใน
ธุรกิจสื่อและบริษัทท่ีเปนคูสัญญาสัมปทานกับรัฐ พบวา รอยละ 67.7 ตั้งใจจะไปใชสิทธิเลือกตั้งซอมในวันท่ี 12 ธันวาคม 
ขณะที่รอยละ 13.2 จะไมไป 
 

เม่ือถามความตั้งใจของผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละเขตวาจะเลือก  สส. คนเดิมกลับเขามาหรือไม (หากคน
เดิมลงสมัครรับเลือกตั้ง) พบวา  สวนใหญยังไมตัดสินใจ มีเพียงพื้นท่ีขอนแกน (เขต 2) ท่ีรอยละ 50.5 ระบุวาจะเลือกคน
เดิมคือ ร.ท. ปรีชาพล พงษพานิช (พรรคเพื่อไทย) กลับเขามา ดังนี้  
    - กรุงเทพมหานคร (เขต 2)      จะเลือกคนเดิมรอยละ  32.3  (ไมเลือกรอยละ 19.7  ยังไมตัดสินใจรอยละ  48.0)   
    - พระนครศรีอยุธยา (เขต 1)   จะเลือกคนเดิมรอยละ  25.0  (ไมเลือกรอยละ 22.0  ยังไมตัดสินใจรอยละ  53.0) 
    - สุรินทร (เขต 3)                 จะเลือกคนเดิมรอยละ  18.9  (ไมเลือกรอยละ 18.9  เทากัน ยังไมตัดสินใจรอยละ  62.2) 
    - นครราชสีมา (เขต 6)             จะเลือกคนเดิมรอยละ  27.2   (ไมเลือกรอยละ 19.6  ยังไมตัดสินใจรอยละ  53.2) 
    - ขอนแกน (เขต 2)                    จะเลือกคนเดิมรอยละ  50.5   (ไมเลือกรอยละ 7.4   ยังไมตัดสินใจรอยละ 42.1)     
 

   สวนประเด็นการลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีกอนลงสมัครรับเลือกตั้งซอมนั้น ประชาชนรอยละ  79.6   
    เห็นวานายบุญจง วงศไตรรัตน รมช. มหาดไทย  และนายเกื้อกูล  ดานชัยวิจิตร รมช. คมนาคม  ควรลาออกจากตําแหนง
รัฐมนตรีกอนลงสมัครรับเลือกตั้งซอม เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเปนจริยธรรมทางการเมอืง  เพื่อไมใหเกิดการ
ไดเปรียบผูสมคัรคนอื่น  และเพื่อใหเปนบรรทัดฐานทางการเมืองเหมือนท่ีนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ ทํา  ในขณะที่รอยละ 
20.4 เห็นวาไมควรลาออก เนื่องจากคําตดัสนิของศาลไมไดระบุวาตองลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี และทํางานดีอยูแลวก็
ควรจะทํางานตอไป 

                 
   โปรดพิจารณารายละเอียดตอไปนี้ 
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1.  ความสนใจตดิตามขาวที่ศาลรัฐธรรมนูญ  มีคําตัดสินเมือ่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ให สส. 6 คน  พนจากการเปน สส.  
เนื่องจากถือครองหุนในธุรกิจสื่อและบรษิัทที่เปนคูสัญญาสัมปทานกับรัฐ  

 
สนใจติดตามขาว รอยละ  54.5 
ไมสนใจตดิตามขาว รอยละ 45.5 

 
 

2. ความตั้งใจทีจ่ะไปใชสิทธิเลือกตั้งซอมในวันที่ 12 ธ.ค.ทีจ่ะถึงนี้   
 

ไป รอยละ  67.7 
ไมไป รอยละ  13.2 
ไมแนใจ รอยละ  19.1 

 
 

3. ความตั้งใจที่จะเลือกอดตี  สส. คนเดิมกลับเขามา ของประชาชนในแตละเขตเลือกตั้ง  
 

พื้นท่ี/เขตเลือกตั้ง ชื่อผูสมัคร/พรรค ของอดตี สส. 
(หากลงสมัครรับเลือกตั้งซอม) 

เลือก 
(รอยละ) 

ไมเลือก 
(รอยละ) 

ยังไมตัดสนิใจ 
(รอยละ) 

กรุงเทพฯ (เขต 2) นายสมเกยีรติ ฉันทวานิช (พรรคประชาธิปตย) 32.3 19.7 48.0 
อยุธยา (เขต 1) นายเกื้อกูล  ดานชัยวิจิตร (พรรคชาติไทยพฒันา) 25.0 22.0 53.0 
สุรินทร (เขต 3) นางมลิวัลย  ธัญญสกุลกิจ (พรรคเพื่อแผนดิน) 18.9 18.9 62.2 
นครราชสีมา (เขต 6) นายบุญจง  วงศไตรรัตน (พรรคภูมิใจไทย) 27.2 19.5 53.3 
ขอนแกน (เขต 2) ร.ท.ปรีชาพล พงษพานิช (พรรคเพื่อไทย) 50.5 7.4 42.1 

 
 

    4. ความเหน็ตอประเดน็ที่วา  นายบุญจง วงศไตรรัตน รมช. มหาดไทย  และ  นายเกื้อกูล  ดานชยัวิจติร รมช. คมนาคม   
    ควรลาออกจากตําแหนง รัฐมนตรี กอนลงสมัครรับเลือกตั้งซอมหรือไม 
 

ควรลาออกกอน   เนื่องจาก 
                   1  เพื่อแสดงความรับผิดชอบ และเปนจริยธรรมทางการเมือง 
                   2  เพื่อไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกับผูสมัครคนอื่น 
                   3  เพื่อใหเปนบรรทัดฐานทางการเมืองเหมือนท่ีนายสเุทพ  
                       เทือกสุบรรณ ทํา 

รอยละ 79.6 

ไมควรลาออกกอน  เนื่องจาก 
            1  คําตัดสินของศาลไมไดระบวุาตองลาออก 
                    2 ทํางานดีอยูแลว  ก็ควรจะทํางานตอไป 

รอยละ 20.4 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

   การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูเขตเลือกตั้งทั้ง 5 เขตที่จะมกีาร
เลือกตั้ง  ซอมในวนัที่ 12 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย  กรุงเทพมหานคร (เขต 2)  พระนครศรีอยุธยา (เขต 1)  
สุรินทร (เขต 3)  นครราชสีมา (เขต 6) และขอนแกน (เขต 2)  โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวัและสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
1,142  คน   เปนเพศชายรอยละ 47.9  และเพศหญิงรอยละ 52.1 

  
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสัมภาษณทางโทรศัพท  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
บันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  5-6  พฤศจิกายน 2553 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  7  พฤศจิกายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 547 47.9 
            หญิง 595 52.1 

รวม 1,142 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 216 19.0 
            26 ป – 35 ป  262 23.0 
            36 ป – 45 ป 281 24.6 
            46 ปขึ้นไป 383 33.4 

รวม 1,142 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 808 70.8 
ปริญญาตรี 311 27.2 
สูงกวาปริญญาตรี 23 2.0 

รวม 1,142 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 138 12.1 
            พนักงานบริษัทเอกชน 163 14.3 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 395 34.6 
            รับจางทั่วไป 191 16.7 
            เกษตรกร 78 6.8 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 131 11.5 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 46 4.0 

รวม 1,142 100.0 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


