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 ความเหน็ประชาชน ระบุว่า กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบติั 9 รฐัมนตรีในช่วงน้ีเป็นเกม
การเมืองเพ่ือสร้างข้อต่อรองในการลงมติของ สนช. 

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 เหน็ว่าการตรวจสอบคณุสมบติัรฐัมนตรี 9 รายเป็นเร่ืองท่ีจะนํามา
พิจารณาและตรวจสอบอยู่แล้ว และมีความชอบธรรมแต่ไม่ค่อยมัน่ใจว่าจะปราศจากอคติทาง
การเมืองและร้อยละ 56.6 การตรวจสอบรฐัมนตรีทัง้ 9 ราย ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในรฐับาล
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ 

 

ผลสาํรวจเรือ่ง 

“กกต. เตรียมตรวจสอบคณุสมบติั 9 รฐัมนตรี ประชาชนคิดอย่างไร” 

กรงุเทพโพลล์โดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรื่อง “กกต. เตรียมตรวจสอบคณุสมบติั 9 รฐัมนตรี ประชาชนคิดอย่างไร” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชน
อาย ุ18 ปีขึน้ไปจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ  จาํนวน 1,237 คน พบวา่ 

การท่ีกกต. เรียกตรวจสอบคณุสมบติัรฐัมนตรี 9 รายกรณีถือครองหุ้น ในช่วงท่ีสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ มีการพิจารณาเรื่องการเซต็ซีโร่กกต.ประชาชนร้อยละ  37.3 ระบุว่าเป็นเกมการเมืองเพ่ือสร้าง
ข้อต่อรองในการลงมติของสนช.รองลงมารอ้ยละ 29.5 ระบุว่า เป็นการหยบิยกเรื่องที่สําคญัมาทําใหเ้สรจ็
ก่อนมกีกต. ชุดใหม ่รอ้ยละ 17.8 ระบุวา่เป็นเรือ่งทีก่กต. ถงึวาระทีจ่ะหยบิยกเรือ่งน้ีมาพจิารณาพอด ีและรอ้ยละ 
15.4 ระบุวา่ เป็นการตัง้ใจตอบโตเ้พือ่เอาคนืรฐับาล 

เม่ือถามว่าหาก กมธ. ไม่มีการเสนอให้เซ็ตซีโร่ กกต.  จะหยิบยกคาํร้องมาพิจารณาและตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบติัรฐัมนตรี 9 รายหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 เหน็ว่าน่าจะ
นํามาพิจารณาและตรวจสอบอยู่แล้ว ขณะทีร่อ้ยละ 33.8 เหน็วา่คงไมนํ่ามาพจิารณาและตรวจสอบ 

ส่วนการท่ี กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบติัรฐัมนตรี9 ราย ในช่วงน้ีมีความชอบธรรมหรอืไม่
นัน้ ประชาชนรอ้ยละ 66.2 ระบุว่า มคีวามชอบธรรม ขณะที ่รอ้ยละ 23.8 ระบุว่า ไม่มคีวามชอบธรรม ทีเ่หลอื
รอ้ยละ 10.0 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 

สาํหรบัความมัน่ใจต่อ กกต. ว่าจะมีการตรวจสอบคณุสมบติัรฐัมนตรี 9 รายด้วยความบริสุทธ์ิ
ยติุธรรมปราศจากอคติทางการเมือง ประชาชนร้อยละ 39.2 ระบุว่า ไม่ค่อยมัน่ใจ รองลงมารอ้ยละ 22.8 
ระบุวา่คอ่นขา้งมัน่ใจ และรอ้ยละ 20.0 ระบุวา่ ไมม่ัน่ใจเลย  

เม่ือถามว่าการตรวจสอบคณุสมบติัของรฐัมนตรี 9 รายจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ใน
รฐับาลยุค คสช. เพียงใด ประชาชนร้อยละ 56.5 ระบุว่า ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด ขณะที่
รอ้ยละ 43.5 ระบุวา่ สง่ผลกระทบคอ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5หน้า) 
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โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ความเหน็ต่อการท่ี กกต. เรียกตรวจสอบคณุสมบติัรฐัมนตรี 9 รายกรณีถือครองหุ้น ในช่วงท่ีสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติมีการพิจารณาเรื่องการเซต็ซีโรก่กต.  

เป็นเกมการเมืองเพ่ือเพ่ือสร้างข้อต่อรองในการลงมติของ สนช. ร้อยละ 37.3 

เป็นการหยบิยกเรือ่งทีส่าํคญัมาทาํใหเ้สรจ็ก่อนม ีกกต. ชุดใหม ่ รอ้ยละ 29.5 

เป็นเรือ่งที ่กกต. ถงึวาระทีจ่ะหยบิยกเรือ่งน้ีมาพจิารณาพอด ี ร้อยละ 17.8 

เป็นการตัง้ใจตอบโตเ้พือ่เอาคนืรฐับาล รอ้ยละ 15.4 

 
2.  หากไม่มีการเสนอให้ กกต. ชดุปัจจบุนัทัง้หมดพ้นวาระ กกต. จะหยิบยกคาํร้องมาพิจารณาและตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบติัรฐัมนตรี 9 รายหรือไม่ 
 

คิดว่าน่าจะนํามาพิจารณาและตรวจสอบ ร้อยละ 66.2 

คดิวา่ไมน่่าจะนํามาพจิารณาและตรวจสอบ รอ้ยละ 33.8 

 
3. การท่ี กกต. เตรียมตรวจสอบคณุสมบติัรฐัมนตรี 9 ราย ในช่วงน้ีมีความชอบธรรมหรือไม่ 

 

คิดว่ามีความชอบธรรม ร้อยละ 66.2 

คดิวา่ไมม่คีวามชอบธรรม รอ้ยละ 23.8 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 10.0 

 
4. ความมัน่ใจ ต่อ กกต. ว่าจะมีการตรวจสอบคณุสมบติัรฐัมนตรี 9 รายด้วยความบริสทุธ์ิยติุธรรม 
ปราศจากอคติทางการเมือง 

มัน่ใจ รอ้ยละ 18.0 

คอ่นขา้งมัน่ใจ รอ้ยละ 22.8 

ไม่ค่อยมัน่ใจ ร้อยละ 39.2 

ไมม่ัน่ใจเลย รอ้ยละ 20.0 
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5.การตรวจสอบคณุสมบติัของรฐัมนตรี 9 รายส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในรฐับาลยคุ คสช. เพียงใด 
 

สง่ผลคอ่นขา้งมากถงึมากถงึมากทีส่ดุ รอ้ยละ 43.5 

 (โดยแบ่งเป็น สง่ผลคอ่นขา้งมาก รอ้ยละ 35.6 และสง่ผลมากทีส่ดุ รอ้ยละ7.9) 

ส่งผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 56.5 

  (โดยบง่เป็น ส่งผลค่อนข้างน้อย ร้อยละ32.6   และส่งผลน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 23.9) 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการที ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ชุดปจัจุบนั เตรยีม

เรยีกตรวจสอบคุณสมบตัิ รฐัมนตร ี9 ราย กรณีถือครองหุน้ ในช่วงที่สมาชกิสภานิติบญัญตัแิห่งชาติมกีาร
พจิารณาเรือ่ง เซต็ซโีร ่กกต. ในประเดน็ต่างๆ รวมถงึผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของรฐับาลยุค คสช. จากการ
ตรวจสอบดงักล่าวเพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไปโดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  7-9 มถุินายน 2560 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ : 10 มถุินายน 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 659 53.3 

            หญงิ 578 46.7 

รวม 1,237 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 150 12.1 

            31 ปี – 40 ปี 267 21.6 

            41 ปี – 50 ปี 351 28.4 

            51 ปี - 60 ปี 287 23.2 

            61 ปี ขึน้ไป 182 14.7 

รวม 1,237 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 761 61.5 

            ปรญิญาตร ี 377 30.5 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 99 8.0 

รวม 1,237 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 152 12.3 
 ลกูจา้งเอกชน     282 22.8 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 492 39.8 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   71 5.7 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 3 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 195 15.8 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   27 2.2 

 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 15 1.2 

รวม 1,237 100.0 

 
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
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