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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “ปลดลอ็คการเลือกตัง้ท้องถ่ิน” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
จากข่าวทีจ่ะมกีารปลดลอ็คเตรยีมจดัการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่แต่ยงัไม่ทราบว่าจะเลอืกตัง้เมื่อไหร่และจะเลอืก

กนัในระดบัและประเภทใดบา้งกรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  จงึสาํรวจความคดิเหน็ประชาชน 
เรื่อง “ปลดลอ็คการเลือกตัง้ท้องถ่ิน” โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,184 คน 
พบวา่  

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.9 มีความเห็นว่า ควรจดัเลือกตัง้ท้องถ่ินให้พร้อมกนัทุกระดบัทัว่
ประเทศ รองลงมารอ้ยละ 33.2 มคีวามเหน็วา่ ควรจดัเลอืกตัง้ทอ้งถิน่เฉพาะในสว่นทีห่มดวาระ/ว่างอยูก่่อนที ่คสช. 
เขา้มาบรหิารประเทศ และรอ้ยละ 12.9 มคีวามเหน็ว่า ควรจดัเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ในบางระดบัก่อนเฉพาะเขตปกครอง
พเิศษเชน่ผูว้า่กทม. และเมอืงพทัยาหรอืเฉพาะอบจ. 

สาํหรบัความเห็นต่อการปลดลอ็คโดย รฐับาล คสช.อาจพิจารณาให้จดัเลือกตัง้ท้องถ่ินในบาง
ระดบัหรือเฉพาะพื้นท่ีก่อนเลือกตัง้ระดบัชาติ นัน้ ประชาชนร้อยละ 40.0 มีความเหน็ว่า เพ่ือต้องการ
ทดสอบระบบและความพร้อมการจดัการเลือกตัง้หลงัจากว่างเว้นไปนานรองลงมารอ้ยละ 35.6 คดิว่าเพื่อ
ตอ้งการนําร่องการเลอืกตัง้ภายใตร้ฐัธรรมนูญฉบบัใหม่และเพื่อทดแทนตําแหน่งผูนํ้าระดบัทอ้งถิน่เดมิทีห่มดวาระ
ไปและร้อยละ 30.0 คิดว่าต้องการดูคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในระดบัท้องถิ่นเพื่อวดักระแสความนิยม
การเมอืงในระดบัชาต ิ

เม่ือถามว่าการปลดลอ็คทางการเมืองเพ่ือจดัให้มีการเลือกตัง้ท้องถ่ินจะส่งผลอย่างไรต่อบา้นเมือง 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.1 มีความเห็นว่าจะได้ผู้นําท้องถ่ินท่ีดีมีคุณสมบติัตรงตามรฐัธรรมนูญ 
รองลงมารอ้ยละ 16.6 ระบุว่าจะไดผู้ม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่มาบรหิารทอ้งถิน่เหมอืนเดมิ และรอ้ยละ 15.7 ระบุว่าจะ
กลบัไปสูก่ารซือ้สทิธขิายเสยีงเหมอืนเดมิ  
  ทัง้น้ีหากจดัให้มีการเลือกตัง้ระดบัท้องถ่ิน จะทําให้บรรยากาศทางการเมืองไปในทิศทางใด
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 ระบุว่าบรรยากาศการเมืองน่าจะดีขึ้น รองลงมารอ้ยละ 32.5 ระบุว่าน่าจะ
เหมอืนเดมิ และมเีพยีงรอ้ยละ 4.5 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ น่าจะแยล่ง 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สงัคม  
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 4หน้า) 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 มีความเห็นว่า หากปลดลอ็คให้มีการเลือกตัง้ระดบัท้องถ่ิน
บรรยากาศทางการเมืองน่าจะดีขึ้น โดยร้อยละ 53.9 อยากให้จดัเลือกตัง้ท้องถ่ินพร้อมกนัทุกระดบัทัว่
ประเทศ  

ร้อยละ 40.0เหน็ว่าการท่ีรฐัอาจจะพิจารณาให้จดัเลือกตัง้ท้องถ่ินในบางระดบัหรือเฉพาะพืน้ท่ี ก็
เพ่ือต้องการทดสอบระบบและความพร้อมของการจดัการเลือกตัง้หลงัจากว่างเว้นไปนาน 

โดยร้อยละ 48.1 คิดว่าการเลือกตัง้ครัง้น้ีจะได้ผูนํ้าท้องถ่ินท่ีดีมีคณุสมบติัตรงตามรฐัธรรมนูญ 



 

 

 

2

 

1. ความเหน็ต่อการจดัให้มีการเลือกตัง้ท้องถ่ินว่าควรจดัในรปูแบบใด 
 

- ควรจดัเลือกตัง้ท้องถ่ินให้พร้อมกนัทกุระดบัทัว่ประเทศ ร้อยละ 53.9 
- ควรจดัเลอืกตัง้ทอ้งถิน่เฉพาะในสว่นทีห่มดวาระ/วา่งอยูก่่อนที ่
คสช. เขา้มาบรหิารประเทศ 

รอ้ยละ 33.2 

- ควรจดัเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ในบางระดบัก่อนเฉพาะเขตปกครองพเิศษ 
เชน่ผูว้า่กทม. และเมอืงพทัยาหรอืเฉพาะอบจ. 

รอ้ยละ 12.9 

 
2. ความเหน็ต่อการปลดลอ็คโดยรฐับาล  คสช. อาจพิจารณาให้จดัเลือกตัง้ท้องถ่ินในบางระดบัหรือเฉพาะ

พืน้ท่ีก่อน(เลือกตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
 

- เพ่ือทดสอบระบบและความพร้อมการจดัการเลือกตัง้หลงัจากว่างเว้นไปนาน ร้อยละ 40.0 
- เพือ่ทดสอบ/นํารอ่งการเลอืกตัง้ภายใตร้ฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่  รอ้ยละ 35.6 
- เพือ่ทดแทนตําแหน่งผูนํ้าระดบัทอ้งถิน่เดมิทีห่มดวาระไป รอ้ยละ  35.6 
- เพือ่ดคูะแนนนิยมของพรรคการเมอืงในระดบัทอ้งถิน่เพือ่วดักระแสความนิยม 
การเมอืงในระดบัชาต ิ  

รอ้ยละ 30.0 

- เพือ่เป็นการผอ่นคลายความตงึเครยีดทางการเมอืง รอ้ยละ 27.8 
 
 

3.การปลดลอ็คทางการเมืองเพ่ือจดัให้มีการเลือกตัง้ท้องถ่ินจะส่งผลอย่างไรต่อบา้นเมือง 

 

- จะได้ผูนํ้าท้องถ่ินท่ีดีมีคณุสมบติัตรงตามรฐัธรรมนูญ ร้อยละ  48.1 
- จะไดผู้ม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่มาบรหิารทอ้งถิน่เหมอืนเดมิ รอ้ยละ  16.6 
- จะกลบัไปสูก่ารซือ้สทิธขิายเสยีงเหมอืนเดมิ รอ้ยละ  15.7 
- ทาํใหม้บีรรยากาศการหาเสยีงคกึคกั/การเลอืกตัง้คกึคกั รอ้ยละ 13.6 
- ทาํใหม้กีารชมุนุมทางการเมอืงไดเ้กนิ 5 คนโดยไมผ่ดิกฎหมาย รอ้ยละ 6.0 

 
4.การจดัให้มีการเลือกตัง้ระดบัท้องถ่ินจะทาํให้บรรยากาศทางการเมืองไปในทิศทางใด 

 

- น่าจะดีขึน้ ร้อยละ 63.0 
- น่าจะเหมอืนเดมิ รอ้ยละ  32.5 
- น่าจะแยล่ง รอ้ยละ 4.5 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเห็นของประชาชน เกี่ยวกบัการหารอืเพื่อเตรยีมปลดล็อคการเลือกตัง้ระดบั

ทอ้งถิน่ ในประเดน็ต่างๆ อาท ิรูปแบบการจดัเลอืกตัง้ บรรยากาศและทศิทางการเมอืงหากมกีารจดัเลอืกตัง้
ทอ้งถิน่ เป็นตน้ เพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  :  14-15 พฤศจกิายน  2560 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ   :18 พฤศจกิายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4

ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 657 55.5 

            หญงิ 527 44.5 

รวม 1,184 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 132 11.1 

            31 ปี - 40 ปี 246 20.8 
            41 ปี - 50 ปี 335 28.3 

            51 ปี - 60 ปี 297 25.1 

 61 ปี ขึน้ไป 174 14.7 

รวม 1,184 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 714 60.3 

            ปรญิญาตร ี 378 31.9 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 92 7.8 

                                 รวม 1,184 100.0 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล 155 13.1 

 ลกูจา้งเอกชน     283 23.9 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 498 42.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   52 4.4 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 1 0.1 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 165 13.9 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   24 2.0 

 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 6 0.5 

รวม 1,184 100.0 

 
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  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 


