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  ผลสํารวจเร่ือง  “ปัญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในประเทศไทยรุนแรงเพยีงใด” 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบปฏิรูปการเลือกตั้งของประเทศไทย รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง  กรุงเทพโพลล์โดยศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ  จึงไดส้ํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง 

“ปัญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในประเทศไทยรุนแรงเพียงใด” โดยเกบ็ขอ้มูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,192 
คน พบวา่   

 

ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 57.0 ไม่เคยพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลอืกตั้งใหญ่ปี 2554 ที่ผ่านมา ขณะท่ีร้อย
ละ 43.0 เคยพบเห็น โดยเม่ือแยกพิจารณาแต่ละภูมิภาคพบวา่  ภาคใต้เป็นภาคทีป่ระชาชนเคยพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงมาก
ทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (เคยพบเห็นร้อยละ 49.1) ส่วนภาคอ่ืนๆ มีดงัน้ี   

ภาคกลาง  เคยพบเห็นร้อยละ 45.9 ขณะท่ีร้อยละ 54.1 ไม่เคยพบเห็น 
ปริมณฑล  เคยพบเห็นร้อยละ 45.3 ขณะท่ีร้อยละ 54.7 ไม่เคยพบเห็น 
ภาคตะวนัออก  เคยพบเห็นร้อยละ 40.2 ขณะท่ีร้อยละ 59.8 ไม่เคยพบเห็น 
ภาคเหนือ  เคยพบเห็นร้อยละ 36.9 ขณะท่ีร้อยละ 63.1 ไม่เคยพบเห็น 
กรุงเทพมหานคร เคยพบเห็นร้อยละ 27.4 ขณะท่ีร้อยละ72.6 ไม่เคยพบเห็น 

 

 ส่วนการเลอืกตั้งท้องถ่ิน เช่น อบต. อบจ. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นับจาก ปี 2554 เป็นต้นมา พบว่า ในภาพรวมประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.1 ไม่เคยพบเห็น ขณะท่ีร้อยละ 49.9 เคยพบเห็น โดยเม่ือแยกพิจารณาแต่ละภูมิภาคพบว่า  ภาคใต้เป็นภาค
ทีป่ระชาชนเคยพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงมากทีสุ่ด (ร้อยละ 63.8) รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เคยพบเห็น ร้อย
ละ 54.8) ส่วนภาคอ่ืนๆ มีดงัน้ี   

ปริมณฑล  เคยพบเห็นร้อยละ 52.3 ขณะท่ีร้อยละ 47.7 ไม่เคยพบเห็น 
ภาคกลาง  เคยพบเห็นร้อยละ 49.5 ขณะท่ีร้อยละ 50.5 ไม่เคยพบเห็น 
ภาคตะวนัออก  เคยพบเห็นร้อยละ 47.7 ขณะท่ีร้อยละ 52.3 ไม่เคยพบเห็น 
ภาคเหนือ  เคยพบเห็นร้อยละ 45.8 ขณะท่ีร้อยละ 54.2 ไม่เคยพบเห็น 
กรุงเทพมหานคร เคยพบเห็นร้อยละ 34.5 ขณะท่ีร้อยละ 65.5 ไม่เคยพบเห็น 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชนเกอืบคร่ึงเคยพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงทั้งในระดบัท้องถ่ินและระดับชาติ  
 

ช้ีภาคใต้เป็นภาคทีป่ระชาชนพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงมากทีสุ่ด ส่วน กทม. พบเห็นน้อยสุดแต่ยงัมีมากถึง 1 ใน 4   
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 ทั้งน้ีจากผลสาํรวจในภาพรวมท่ีประชาชนเกือบคร่ึงเคยพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัปัญหาท่ีอยู่
ในขั้นรุนแรง  โดยการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้งทอ้งถ่ินจะมีระดบัความรุนแรงท่ีมากกวา่การเลือกตั้งใหญ่  และเกือบทุก
ภาคจะมีระดบัความรุนแรงท่ีพอๆ กนัยกเวน้พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นในการเร่ง
ปฏิรูปการเลือกตั้งเพื่อใหไ้ดต้วัแทนของประชาชนท่ีเป็นคนดีและคนเก่งมากท่ีสุด   
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ขอ้คาํถาม “การเลอืกตั้งใหญ่คร้ังทีผ่่านมา ปี 2554 เคยพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงหรือไม่” 
 
 

ไม่เคยพบเห็น  ร้อยละ 57.0 
เคยพบเห็น ร้อยละ 43.0 

 
 เม่ือพจิารณาในแต่ละภาค พบว่า 
 

ภาค 
การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

เคยพบเห็น 
(ร้อยละ) 

ไม่เคยพบเห็น 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ใต ้ 51.0 49.0 100.0 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 49.1 50.9 100.0 
กลาง 45.9 54.1 100.0 
ปริมณฑล 45.3 54.7 100.0 

ตะวนัออก 40.2 59.8 100.0 
เหนือ 36.9 63.1 100.0 
กรุงเทพมหานคร 27.4 72.6 100.0 

 
 



 

 

 

3

2. ขอ้คาํถาม “นับจาก ปี 2554 เป็นต้นมา เคยพบเห็นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงการเลอืกตั้งท้องถ่ิน เช่น อบต. อบจ. กาํนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่” 
 
 

ไม่เคยพบเห็น  ร้อยละ 50.1 
เคยพบเห็น ร้อยละ 49.9 

  
เม่ือพจิารณาในแต่ละภาค พบว่า 
 

ภาค 
การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

เคยพบเห็น 
(ร้อยละ) 

ไม่เคยพบเห็น 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ใต ้ 63.8 36.2 100.0 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 54.8 45.2 100.0 
ปริมณฑล 52.3 47.7 100.0 

กลาง 49.5 50.5 100.0 
ตะวนัออก 47.7 52.3 100.0 
เหนือ 45.8 54.2 100.0 
กรุงเทพมหานคร 34.5 65.5 100.0 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
เพื่อตอ้งการทราบถึงระดบัความรุนแรงของการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในช่วงการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2554 และการ

เลือกตั้งทอ้งถ่ินในแต่ละภูมิภาคทัว่ประเทศ และสะทอ้นผลสํารวจให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้นําไปใช้พฒันา
ประเทศต่อไป 

 
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      :  1 ธนัวาคม 2558 
 

 
ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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 
 


