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ผลสาํรวจเรือ่ง  

ประชาชนคิดอย่างไรกบัแนวคิดการเลือกตัง้แบบใหม่ “ระบบจดัสรรปันส่วนผสม” 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง 
“ประชาชนคิดอย่างไรกบัแนวคิดการเลือกตัง้แบบใหม่ “ระบบจดัสรรปันส่วนผสม”” โดยเกบ็ขอ้มลูจาก
ประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไป จาํนวน 1,229 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

 

ข้อดีของแนวคิดการเลือกตัง้แบบใหม่ในประเดน็ “การใช้บตัรเลือกตัง้ใบเดียวทาํให้เข้าใจง่าย
ในการลงคะแนน”ประชาชนร้อยละ 86.9 เห็นด้วยมากท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 81.0 เหน็ด้วยกบัประเด็น 
“คุณสมบตัขิองผูท้ี่ลงสมคัรเลอืกตัง้ที่กําหนดใหใ้ครที่ทุจรติการเลอืกตัง้จะถูกตดัสทิธติลอดชวีติ” รอ้ยละ 69.8 
เหน็ด้วยกบัประเดน็ “การเลือกตัง้ระบบใหม่เป็นการคํานึงถึงคะแนนของประชาชนทุกเสยีงที่ออกไปใช้สทิธิ
เลอืกตัง้ โดยคะแนนเสยีงทีไ่มไ่ดร้บัเลอืกจะไมถู่กตดัทิง้ไป” รอ้ยละ 69.6 เหน็ดว้ยกบัประเดน็ “การเลอืกตัง้ระบบ
ใหมช่ว่ยกระตุน้ใหป้ระชาชนออกมาเลอืกตัง้ เพราะถงึแมว้า่ ส.ส.ทีต่นเลอืกไมไ่ดร้บัเลอืกตัง้ แต่ยงัสามารถเอาไป
นับรวมในระบบบญัชีรายชื่อได้” และร้อยละ 64.5 เห็นด้วยกบัประเด็น “การเลือกตัง้ระบบใหม่เป็นวิธีการ
ปรองดอง คอืใหค้ะแนนเฉลีย่กบัทุกพรรคการเมอืงตามสมควร” 

 

เมื่อถามประชาชนว่าชอบแนวคดิการเลอืกตัง้รปูแบบใดมากกว่ากนัระหว่างการเลอืกตัง้แบบเก่าทีท่าํให้
มรีฐับาลทีเ่ขม้แขง็แต่ไม่ไดนํ้าคะแนนเสยีงทุกเสยีงของประชาชนมาใช ้กบัแนวคดิแบบใหมท่ีอ่าจทําใหม้รีฐับาล
ผสมหลายพรรคแต่นําคะแนนเสยีงทุกเสยีงมาใช ้พบว่า ร้อยละ 61.9 ชอบแนวคิดการเลือกตัง้แบบใหม่”
ระบบจดัสรรปันส่วนผสม” มากกว่า ขณะทีร่อ้ยละ 27.4 ชอบการเลอืกตัง้ระบบเดมิมากกว่า ทีเ่หลอืรอ้ยละ 
10.7 ไมแ่น่ใจ 

 

สุดท้ายเมื่อถามว่าต้องการเลือกนายกรฐัมนตรีด้วยรูปแบบใด พบว่าร้อยละ 73.4 ต้องการเลือก
นายกรฐัมนตรีได้เองโดยตรง ขณะที่รอ้ยละ 21.8 ต้องการเลอืกโดยผ่าน ส.ส.ในสภาฯ และรอ้ยละ 4.8 ไม่
แน่ใจ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 4 หน้า) 

ประชาชน 73.4% ต้องการเลือกนายกรฐัมนตรีเองโดยตรงมากกว่าเลือกผา่น ส.ส. 
61.9% ชอบแนวคิดการเลือกตัง้ “ระบบจดัสรรปันส่วนผสม” 

86.9% เหน็ด้วยกบัการใช้บตัรเลือกตัง้ใบเดียวทาํให้เข้าใจง่ายในการลงคะแนน  และ 
81.0% เหน็ด้วยหากใครท่ีทุจริตการเลือกตัง้จะถกูตดัสิทธิตลอดชีวิต 
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1. ความเหน็เก่ียวกบัแนวคิดการเลือกตัง้แบบใหม่ “ระบบจดัสรรปันส่วนผสม”ของคณะกรรมการร่าง

รฐัธรรมนูญ ท่ีมีนายมีชยั ฤชพุนัธุ ์เป็นประธาน ในประเดน็ต่าง ดงัน้ี 
 

ประเดน็ 
เหน็ด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เหน็ด้วย 
 (ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
 (ร้อยละ) 

การใชบ้ตัรเลอืกตัง้ใบเดยีวทาํใหเ้ขา้ใจงา่ยในการลงคะแนน 86.9 10.5 2.6 

คุณสมบตัขิองผูท้ีล่งสมคัรเลอืกตัง้  โดยใครทีทุ่จรติการเลอืกตัง้จะ
ถูกตดัสทิธติลอดชวีติ 

81.0 17.2 1.8 

เป็นการคาํนึงถงึคะแนนของประชาชนทกุเสยีงทีอ่อกไปใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้ โดยคะแนนเสยีงทีไ่มไ่ดร้บัเลอืกจะไมถู่กตดัทิง้ไป 

69.8 20.9 9.3 

ระบบน้ีชว่ยกระตุน้ใหป้ระชาชนออกมาเลอืกตัง้ เพราะถงึแมว้า่ 
ส.ส.ทีต่นเลอืกไมไ่ดร้บัเลอืกตัง้ แต่ยงัสามารถเอาไปนบัรวมใน
ระบบบญัชรีายชื่อได ้

69.6 22.8 7.6 

ระบบน้ีเป็นวธิกีารปรองดอง คอืใหค้ะแนนเฉลีย่กบัทุกพรรค
การเมอืงตามสมควร 

64.5 23.2 12.3 

 
2.  ระหว่างการเลือกตัง้แบบเก่าท่ีทาํให้มีรฐับาลท่ีเข้มแขง็แต่ไม่ได้นําคะแนนเสียงทุกเสียงของประชาชนมา

ใช้ กบัแนวคิดแบบใหม่ท่ีอาจทาํให้มีรฐับาลผสมหลายพรรคแต่นําคะแนนเสียงทุกเสียงมาใช้ ชอบ
แนวคิดการเลือกตัง้รปูแบบใดมากกว่ากนั 

  

ชอบแนวคิดการเลือกตัง้แบบใหม่ “ระบบจดัสรรปันส่วนผสม” มากกว่า ร้อยละ 61.9 
ชอบการเลอืกตัง้ระบบเดมิมากกวา่ รอ้ยละ 27.4 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 10.7 

 
3. ความเหน็ต่อรปูแบบการเลือกนายกรฐัมนตรีท่ีประชาชนต้องการ 
 

เลือกนายกฯ ได้เองโดยตรง ร้อยละ 73.4 
เลอืกโดยผา่น ส.ส. ในสภา รอ้ยละ 21.8 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 4.8 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพื่อสํารวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวความคิดการเลือกตัง้ระบบใหม่ “ระบบจัดสรรปนั
ส่วนผสม” ในประเดน็ต่างๆ รวมถงึวธิกีารเลอืกนายกรฐัมนตรทีีป่ระชาชนต้องการ เพื่อสะทอ้นความคดิเหน็ของ
ประชาชนใหส้งัคมและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งใหร้บัทราบ 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  3-5 พฤศจกิายน 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  7 พฤศจกิายน 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 655 53.3 
            หญงิ 574 46.7 

รวม 1,229 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 198 16.1 
            31 ปี – 40 ปี 285 23.2 
            41 ปี – 50 ปี 360 29.3 
            51 ปี - 60 ปี 257 20.9 
            61 ปี ขึน้ไป 129 10.5 

รวม 1,229 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 811 66.0 
            ปรญิญาตร ี 355 28.9 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 63 5.1 
                                 รวม 1,229 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 182 14.8 
 ลกูจา้งเอกชน     281 22.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    500 40.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   70 5.7 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 144 11.7 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   42 3.4 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 10 0.8 

รวม 1,229 100.0 
                                

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 


