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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนกบัการปลดลอ็คพรรคการเมือง” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนกบัการ
ปลดลอ็คพรรคการเมือง” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,194  คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 61.2 เห็นวา่ควรปลดลอ็คพรรคการเมือง ขณะท่ีร้อยละ 29.8 เห็นวา่ไม่ควร ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 9.0 ไม่แน่ใจ 
 

เม่ือถามว่าเช่ือม่ันมากน้อยเพยีงใดว่าการปลดลอ็คพรรคการเมืองแล้ว จะทาํให้ทศิทางการเมืองของประเทศไทยดีขึน้ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 47.0 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

เม่ือถามว่า “ถ้าปลดลอ็คพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเร่ืองใด” ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 กงัวลเร่ืองนักการเมืองเห็น
ต่างกัน และอาจมีการปลุกระดม รองลงมาร้อยละ 52.3 กงัวลเร่ืองความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีก และร้อยละ 51.5 กงัวล
เร่ืองการเมืองไทยไม่มีการพฒันา ไดน้กัการเมืองหนา้เดิมๆ   

 

นอกจากนี้เม่ือถามว่า “ถ้าไม่ปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเร่ืองใด” ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 กังวลเร่ือง
ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ รองลงมาร้อยละ 39.3 กงัวลเร่ืองการเลือกตั้งจะล่าชา้ออกไป และร้อยละ 
20.4 กงัวลเร่ืองพรรคการเมืองจะมีเวลาเตรียมพร้อมสาํหรับการเลือกตั้งนอ้ย 

 

สุดท้ายเม่ือถามว่าคดิอย่างไร หากไม่มีการปลดลอ็คพรรคการเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.8 คิดว่าจะได้เห็นนักการเมือง
หน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ๆ รองลงมาร้อยละ 29.3 คิดว่าจะขยายเวลาเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะพร้อม และร้อยละ 21.8 คิด
วา่จะให ้คสช. บริหารประเทศต่อไป 
    
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

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

ประชาชนส่วนใหญ่ 61.2% หนุนปลดลอ็คพรรคการเมือง แต่ 53.0% ไม่ค่อยเช่ือม่ันว่าจะทาํให้การเมืองไทยดีขึน้ได้ 
หากปลดลอ็คพรรคการเมือง 54.3% กงัวลเร่ืองนักการเมืองเห็นต่างกนั และอาจมีการปลุกระดม 

หากไม่ปลดลอ็คพรรคการเมอืง 63.5% กงัวลเร่ืองประเทศไทยยงัไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 
ประชาชน 42.8% หวงัจะได้เห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ๆ หากไม่มีการปลดลอ็คพรรคการเมือง 
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1. ข้อคาํถาม “คดิว่าควรปลดลอ็คพรรคการเมืองหรือไม่” 
 

ควร ร้อยละ 61.2 
ไม่ควร ร้อยละ 29.8 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.0 

 
2. ความเช่ือม่ันว่าการปลดลอ็คพรรคการเมืองแล้ว จะทาํให้ทศิทางการเมืองของประเทศไทยดีขึน้ 
 

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 37.1   และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 15.9) 

ร้อยละ 53.0 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 38.7  และมากท่ีสุดร้อยละ 8.3) 

ร้อยละ 47.0 

 

3. ข้อคาํถาม “หากปลดลอ็คพรรคการเมืองแล้ว ท่านกงัวลในเร่ืองใด” 
   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

นักการเมืองเห็นต่างกนั และอาจมีการปลุกระดม ร้อยละ 54.3 
ความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีก    ร้อยละ 52.3 
การเมืองไทยไม่มีการพฒันา ไดน้กัการเมืองหนา้เดิมๆ ร้อยละ 51.5 
การชุมนุมประทว้ง การก่อความไม่สงบ การปิดถนน ร้อยละ 40.5 

 

4. ข้อคาํถาม “หากไม่ปลดลอ็คพรรคการเมืองแล้ว ท่านกงัวลในเร่ืองใด” 
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ประเทศไทยยงัไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 63.5 
การเลือกตั้งจะล่าชา้ออกไป  ร้อยละ 39.3 
พรรคการเมืองจะมีเวลาเตรียมพร้อมสาํหรับการเลือกตั้งนอ้ย ร้อยละ 20.4 
พรรคการเมืองใหญ่จะโดนยบุ   ร้อยละ 9.9 
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5. ข้อคาํถาม “ท่านคดิอย่างไร หากไม่มีการปลดลอ็คพรรคการเมือง” 
    

จะได้เห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ๆ ร้อยละ 42.8 
จะขยายเวลาเลือกตั้งออกไปจนกวา่จะพร้อม ร้อยละ 29.3 
จะให ้คสช. บริหารประเทศต่อไป ร้อยละ 21.8 
จะมีการเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง  ร้อยละ 6.1 

 

 
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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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นวา่ควรปลดลอ็คพรรคการเมืองหรือไม่ 
2) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่วา่การปลดลอ็คพรรคการเมืองแลว้ จะทาํใหทิ้ศทางการเมืองของประเทศไทยดีข้ึน 
3) เพื่อตอ้งการทราบวา่หากปลดลอ็คและไม่ปลดลอ็คพรรคการเมืองแลว้ ท่านกงัวลในเร่ืองใด 
4) เพื่อสะทอ้นความเห็นหากไม่มีการปลดลอ็คพรรคการเมือง 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  4 พฤศจิกายน 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 655 54.9 
            หญิง 539 45.1 

รวม 1,194 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 131 11.0 
            31 ปี - 40 ปี 235 19.7 
            41 ปี - 50 ปี 335 28.0 
            51 ปี - 60 ปี 310 26.0 
 61 ปี ข้ึนไป 183 15.3 

รวม 1,194 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 731 61.2 
            ปริญญาตรี 374 31.3 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 89 7.5 
                                 รวม 1,194 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 167 14.0 
 ลูกจา้งเอกชน     297 24.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 446 37.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   61 5.1 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 185 15.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   29 2.4 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 7 0.6 

รวม 1,194 100.0 
 

 


