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  ผลสํารวจเร่ือง  “เซ็ตซีโร่ กกต. การเลอืกตั้งจะเป็นอย่างไร ?” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “เซ็ตซีโร่ กกต. การ
เลอืกตั้งจะเป็นอย่างไร?” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,205 คน พบว่า   

 

เม่ือถามความเห็นของประชาชนต่อการเตรียมการขับเคลือ่นการจัดการเลอืกตั้งของ คณะกรรมการการเลอืกตั้ง หรือ 
กกต. ตามโรดแมปกาํหนดจัดการเลอืกตั้งในต้นปี 2561 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.0 ไม่เห็นการเตรียมการใดๆเลย ขณะท่ีร้อย
ละ 30.6 เห็นการเตรียมการเลือกตั้งเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ไม่เร่งรีบ ส่วนร้อยละ 18.8 เห็นการเตรียมการเลือกตั้งท่ีชดัเจนเป็น
รูปธรรม ท่ีเหลือร้อยละ 5.6 ไม่แน่ใจ 

 

ทั้งนี้เม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร กับการเซ็ตซีโร่ กกต. หรือให้ กกต. ชุดปัจจุบันทั้งหมดพ้นวาระ ตาม
เจตนารมณ์ของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ส่วนใหญ่ร้อยละ 
47.3 ระบุว่า “ไม่เห็นด้วย”เพราะน่าจะผสมระหว่าง กกต. ชุดเก่า ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กบั กกต. ชุดใหม่ เพือ่จะได้สานงาน
ต่อได้เลย ขณะท่ีร้อยละ 44.6 ระบุวา่ “เห็นดว้ย” เพราะจะไดเ้ป็น กกต. ชุดเดียวกนัมีท่ีมาเหมือนกนัทั้งหมด ไม่ทาํงานแบบปลา
สองนํ้า ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 8.1 ไม่แน่ใจ 
 

ด้านความเช่ือม่ันต่อการเซ็ตซีโร่ กกต. แล้ว จะทาํให้การเลอืกตั้งโปร่งใส  ไร้การซ้ือเสียง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
57.0 เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 35.3 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7.7 ไม่แน่ใจ 

 

สุดท้ายเม่ือถามว่ากงัวลมากน้อยเพยีงใดว่าการเซ็ตซีโร่ กกต.  แล้วจะทาํให้การเลอืกตั้งตามโรดแมปถูกเลือ่นออกไป 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.7 กงัวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 38.6 กงัวลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ท่ีเหลือร้อยละ 5.7  
ไม่แน่ใจ 
  
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

คนไทย 45.0 % ยงัไม่เห็นการขบัเคลือ่นเกีย่วกบัการเลอืกตั้งของ กกต. 
แต่หากมีการเซ็ตซีโร่ กกต. ประชาชน 47.3% ไม่เห็นด้วย  

โดย ส่วนใหญ่ 57.0 % ไม่ค่อยเช่ือม่ันว่าการเซ็ตซีโร่กกต. แล้วการเลอืกตั้งจะโปร่งใส ไร้การซ้ือเสียง 
และ 55.7% ไม่กงัวลหากเซ็ตซีโร่ กกต. แล้ว การเลอืกตั้งจะเลือ่นออกไป 
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1. ความเห็นต่อการเตรียมการขับเคลือ่นการจัดการเลอืกตั้งของ คณะกรรมการการเลอืกตั้ง หรือ กกต. ตามโรดแมป
กาํหนดจัดการเลอืกตั้งในต้นปี 2561 
 

ไม่เห็นการเตรียมการใดๆเลย   ร้อยละ 45.0 
เห็นการเตรียมการเลือกตั้งเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ไม่เร่งรีบ ร้อยละ 30.6 
เห็นการเตรียมการเลือกตั้งท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ร้อยละ 18.8 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.6 

 
2. ข้อคาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่อย่างไร กบัการเซ็ตซีโร่ กกต. หรือให้ กกต. ชุดปัจจุบันทั้งหมดพ้นวาระ ตามเจตนารมณ์ของ 
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.)” 
 

ไม่เห็นด้วย  เพราะน่าจะผสมระหว่าง กกต. ชุดเก่า ทีมี่คุณสมบัติครบถ้วน กบั    
                    กกต. ชุดใหม่ เพือ่จะได้สานงานต่อได้เลย 

ร้อยละ 47.3 

เห็นดว้ย  เพราะจะไดเ้ป็น กกต. ชุดเดียวกนัมีท่ีมาเหมือนกนัทั้งหมด  
             ไม่ทาํงานแบบ ปลาสองนํ้า 

ร้อยละ 44.6 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.1 
 
3. ความเช่ือม่ันต่อการเซ็ตซีโร่ กกต. แล้วจะทาํให้การเลอืกตั้งโปร่งใส  ไร้การซ้ือเสียง 
  

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 26.5 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 30.5) 

ร้อยละ 57.0 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 28.4 และมากท่ีสุดร้อยละ 6.9) 

ร้อยละ 35.3 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.7 
 
4. ความกงัวลต่อการเซ็ตซีโร่ กกต.  แล้วจะทาํให้การเลอืกตั้งตามโรดแมปถูกเลือ่นออกไป 
  

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 26.4 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 29.3) 

ร้อยละ 55.7 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 28.6 และมากท่ีสุดร้อยละ 10.0) 

ร้อยละ 38.6 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.7 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการขบัเคล่ือนการจดัการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตามโรด
แมปกาํหนดจดัการเลือกตั้งในตน้ปี 2561 

2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการเซ็ตซีโร่ กกต. ตามเจตนารมของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามญัพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.)  

3) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อการเซ็ตซีโร่ กกต. แลว้ การเลือกตั้งจะโปร่งใส  ไร้การซ้ือเสียง 
4) เพื่อสะทอ้นกงัวลต่อการเซ็ตซีโร่ กกต.  แลว้จะทาํใหก้ารเลือกตั้งตามโรดแมปถูกเล่ือนออกไป 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  6 –7 มิถุนายน 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  8 มิถุนายน 2560 
 

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 602 50.0 
            หญิง 603 50.0 

รวม 1,205 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 131 10.9 
            31 ปี - 40 ปี 266 22.1 
            41 ปี - 50 ปี 319 26.4 
            51 ปี - 60 ปี 295 24.5 
 61 ปี ข้ึนไป 194 16.1 

รวม 1,205 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 744 61.7 
            ปริญญาตรี 341 28.3 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 120 10.0 
                                 รวม 1,205 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 160 13.3 
 ลูกจา้งเอกชน     282 23.4 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 461 38.2 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   59 4.9 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 188 15.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   29 2.4 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 26 2.2 

รวม 1,205 100.0 
 

 


