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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนคดิอย่างไรกบัการเลอืก ส.ส. ปาร์ตีล้สิต์ และ ส.ว.” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการ

เลอืก ส.ส. ปาร์ตีล้สิต์ และ ส.ว.” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,192 คน พบว่า  
 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9   ไม่อยากให้ยกเลิกระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  แบบบัญชี

รายช่ือหรือปาร์ตีล้สิต์ เพราะระบบนีช่้วยเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่ชํานาญการลงพืน้ที่หาเสียงสามารถ
เป็น ส.ส. ได้ ขณะท่ีร้อยละ 31.0 อยากให้ยกเลิก เพราะไม่ตอ้งการให้มีนายทุนมาสนบัสนุนพรรคการเมือง ส่วนร้อยละ 11.1 
ไม่แน่ใจ 

 
 ส่วนความเห็นเกีย่วกบัการเลอืกสมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 เห็นว่า ส.ว. ควรมาจากการ
เลอืกตั้งของประชาชนทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 25.7 เห็นวา่ ส.ว. ควรเป็นแบบผสมทั้งจากการสรรหาและการเลือกตั้ง และมี
เพียงร้อยละ 9.0 เท่านั้นท่ีเห็นวา่ควรมาจากเลือกตั้งทางออ้ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มวิชาชีพเป็นผูค้ดัเลือก ส่วนผูท่ี้เห็นวา่ควรมาจาก
การสรรหาทั้งหมดมีร้อยละ 3.6  ท่ีเหลือร้อยละ 3.1 ไม่แน่ใจ 

 
นอกจากนีป้ระชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 เห็นว่าการเลอืกตั้ง ส.ว. จะช่วยให้ได้คนเก่งและดีมาทาํงานมากกว่าวธีิการ

สรรหา ขณะท่ีร้อยละ 24.4 เห็นวา่วิธีการสรรหาเป็นวิธีท่ีดีกวา่ ท่ีเหลือร้อยละ 14.0 ไม่แน่ใจ 
 

สุดท้ายเม่ือถามว่าการถอดถอนผู้ดาํรงตําแหน่งทางการเมืองควรเป็นหน้าทีข่องใคร” ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เห็นว่า
ควรเป็นหน้าทีข่ององค์กรอสิระทีเ่กีย่วข้อง ขณะท่ีร้อยละ 35.0 คิดวา่ควรเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) เหมือนเดิม และ
ร้อยละ 13.0 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

ประชาชน 57.9% ค้านการยกเลกิระบบปาร์ตีล้สิต์ 
58.6% อยากได้ ส.ว. ทั้งหมดทีม่าจากการเลอืกของประชาชน  และ 61.6% เช่ือจะทาํให้ได้ ส.ว. ทีเ่ก่งและดีมากกว่าการสรรหา 

นอกจากนี ้52% สนับสนุนให้องค์กรอสิระถอดถอนผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองแทน ส.ว. 
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1. ขอ้คาํถาม “อยากให้ยกเลกิระบบการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  แบบบัญชีรายช่ือ (ปาร์ตีล้สิต์) หรือไม่” 
 
 

ไม่อยากให้ยกเลกิ  เพราะ ช่วยเปิดโอกาสให้คนทีมี่ความรู้ ความสามารถ แต่ไม่ชํานาญการลงพืน้ที ่ 
                              หาเสียงสามารถเป็น ส.ส. ได้  

ร้อยละ 57.9 

อยากใหย้กเลิก  เพราะ ไม่ตอ้งการใหมี้นายทุนมาสนบัสนุนพรรคการเมือง ร้อยละ 31.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.1 

 
2. ขอ้คาํถาม “คดิว่า ระบบการเลอืกสมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว. ควรเป็นอย่างไร” 
 

ควรมาจากการเลอืกตั้งของประชาชนทั้งหมด ร้อยละ 58.6 
ควรเป็นแบบผสมทั้งจากการสรรหาและการเลือกตั้ง ร้อยละ 25.7 
ควรมาจากการเลือกตั้งทางออ้ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มวิชาชีพเป็นผูค้ดัเลือก ร้อยละ 9.0 
ควรมาจากการสรรหาทั้งหมด  ร้อยละ 3.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.1 

 
3. ขอ้คาํถาม “คดิว่าระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทีม่าจากการเลอืกตั้ง กบั ส.ว. ทีม่าจากการสรรหา แบบใดจะช่วยให้ได้คน
เก่งและดีมาทาํงานมากกว่ากนั” 
 
 

แบบ ส.ว. ทีม่าจากการเลอืกตั้งมากกว่า      ร้อยละ 61.6 
แบบ ส.ว. ท่ีมาจากการสรรหามากกวา่ ร้อยละ 24.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.0 

 
4.  ขอ้คาํถาม “คดิว่าการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองควรเป็นหน้าทีข่องใคร” 
 

องค์กรอสิระทีเ่กีย่วข้อง ร้อยละ 52.0 
เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) ร้อยละ 35.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.0 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการยกเลิกระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.)  แบบบญัชีรายช่ือ 

หรือปาร์ต้ีลิสต ์
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อระบบการเลือกสมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.)  ท่ีประชาชนอยากได ้
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นวา่ใครควรทาํหนา้ท่ีในการถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Phone Survey) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  24-26 พฤศจิกายน 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  28 พฤศจิกายน 2558 
 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 645 54.1 
            หญิง 547 45.9 

รวม 1,192 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 178 14.9 
            31 ปี – 40 ปี 279 23.4 
            41 ปี – 50 ปี 318 26.6 
            51 ปี - 60 ปี 271 22.8 
 61 ปี ข้ึนไป 146 12.3 

รวม 1,192 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 815 68.4 
            ปริญญาตรี 303 25.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 74 6.2 
                                 รวม 1,192 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 142 11.9 
 ลูกจา้งเอกชน     286 24.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร  553 46.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   39 3.3 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 6 0.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 129 10.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   25 2.1 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 12 1.0 

รวม 1,192 100.0 
                         


