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  ผลสํารวจเร่ือง  “เส้นทางการเลอืกตั้งสู่ประชาธิปไตยไทยนิยม” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “เส้นทางการเลอืกตั้งสู่
ประชาธิปไตยไทยนิยม” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,114  คน พบว่า  

 

เม่ือถามว่าคิดอย่างไรกบัพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตั้งที่ต้องมีสมาชิกพรรคครบ 500 คน 
มีทุนประเดิมจํานวน 1 ล้านบาท  ประชาชนร้อยละ 43.9 เห็นว่าจะสร้างระบบการเลอืกตั้งแบบใหม่ เน้นพรรคมากกว่าตัวคน 
รองลงมาร้อยละ 29.6 เห็นว่าจะขาดความหลากหลายของนโยบายการหาเสียง และร้อยละ 29.1 เห็นว่าจะนาํไปสู่ระบบ
ผกูขาดทางการเมือง 
 

 นอกจากนีเ้ม่ือถามต่อว่าคดิอย่างไรกบัการเลอืกตั้งทีจ่ะมาถึง ในเร่ืองการสรรหานายกฯ คนนอก ตามบทเฉพาะกาล  
รัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 เห็นว่านายกฯ ควรมาจากการเลอืกตั้งเท่าน้ัน ขณะท่ีร้อยละ 29.4 เห็นวา่นายกฯ มาจากคน
นอกไดห้ากไม่สามารถเลือกกนัเองได ้
 

 ด้านความเห็นต่อการจัดมหรสพ ร่ืนเริง  ในช่วงการหาเสียงเลอืกตั้ง สส.  พบว่า ประชาชนร้อยละ 41.5 เห็นว่าอาจเปิด
ช่องโกง แสวงหากาํไรและผลประโยชน์ รองลงมาร้อยละ 40.5 เห็นวา่พรรคใหญ่ๆ จะไดเ้ปรียบเพราะมีทุนมากกวา่ และร้อยละ 
37.3 เห็นวา่จะทาํใหป้ระชาชนสนใจการเมือง รับรู้ข่าวสารของผูส้มคัรไดท้ัว่ถึง 
 

 ส่วนเมื่อถามว่า “คดิอย่างไรกบัแนวคดิประชาธิปไตยไทยนิยม” พบว่า ประชาชนร้อยละ 29.1 เห็นว่าจะไม่นําไปสู่การ
เปลีย่นแปลงทางการเมืองใดๆ เลย รองลงมาร้อยละ 27.9 เห็นวา่จะทาํใหก้ลายเป็นประชาธิปไตยก่ึงรัฐบาลทหาร และร้อยละ 
22.5 เห็นวา่ทาํใหค้นปรองดองไม่ขดัแยง้ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
 

สุดท้ายเม่ือถามว่า “หากวนันี ้มีสิทธิออกเสียงเลอืกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” พบว่า ประชาชนร้อยละ 36.8 ระบุว่าจะ “สนับสนุน” (ลดลงจากผลสํารวจเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 16.0)  ขณะท่ีร้อยละ 34.8 ระบุวา่จะ “ไม่สนบัสนุน” ส่วนร้อยละ 28.4 งดออกเสียง 

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

ประชาชนร้อยละ 70.6% อยากได้นายกฯ ทีม่าจากการเลอืกตั้ง 
41.5%เห็นว่าการจัดมหรสพร่ืนเริงในช่วงเลอืกตั้ง สส.  อาจเปิดช่องโกง แสวงหากาํไรและผลประโยชน์ 

ประชาชนเช่ือประชาธิปไตยแบบไทยนิยมจะไม่นําไปสู่การเปลีย่นแปลงทางการเมืองใดๆ เลย 
ประชาชนยงัสนับสนุนบ๊ิกตู่เป็นนายกฯ  แต่คะแนนนิยมลดลง 
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โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ข้อคาํถาม “คดิอย่างไรกบั พรบ. ประกอบ รธน. ว่าด้วยการเลอืกตั้งทีต้่องมีสมาชิกพรรคครบ 500 คน มีทุนประเดิมจํานวน 
1 ล้านบาท”    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

สร้างระบบการเลอืกตั้งแบบใหม่ เน้นพรรคมากกว่าตัวคน ร้อยละ 43.9 
ขาดความหลากหลายของนโยบายการหาเสียง ร้อยละ 29.6 
จะนาํไปสู่ระบบผกูขาดทางการเมือง ร้อยละ 29.1 
ทาํใหมี้พรรคใหญ่ใหเ้ลือกไดช้ดัเจน ร้อยละ 26.8 
มีจาํนวนพรรคการเมือง นกัการเมืองมีใหเ้ลือกนอ้ย ร้อยละ 22.3 

 
2. ข้อคาํถาม “คดิอย่างไรกบัการเลอืกตั้งทีจ่ะมาถึง ในเร่ืองการสรรหานายกฯ คนนอก ตามบทเฉพาะกาล รธน.”  
    

คดิว่านายกฯ ควรมาจากการเลอืกตั้งเท่าน้ัน ร้อยละ 70.6 
คิดวา่นายกฯ มาจากคนนอกไดห้ากไม่สามารถเลือกกนัเองได ้ ร้อยละ 29.4 

 
3. ความเห็นต่อการจัดมหรสพ ร่ืนเริง  ในช่วงการหาเสียงเลอืกตั้ง สส.   
     (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

อาจเปิดช่องโกง แสวงหากาํไรและผลประโยชน์   ร้อยละ 41.5 
พรรคใหญ่ๆ จะไดเ้ปรียบเพราะมีทุนมากกวา่ ร้อยละ 40.5 
จะทาํใหป้ระชาชนสนใจการเมือง รับรู้ข่าวสารของผูส้มคัรไดท้ัว่ถึง ร้อยละ 37.3 
เป็นการสร้างการต่ืนตวั ทาํใหบ้รรยากาศการเลือกตั้งคึกคกั ร้อยละ 26.3 

 
4. ข้อคาํถาม “คดิอย่างไรกบัแนวคดิประชาธิปไตยไทยนิยม” 
   

เห็นว่าจะไม่นําไปสู่การเปลีย่นแปลงทางการเมืองใดๆเลย ร้อยละ 29.1 
เห็นวา่จะทาํใหก้ลายเป็นประชาธิปไตยก่ึงรัฐบาลทหาร ร้อยละ 27.9 
เห็นวา่ทาํใหค้นปรองดองไม่ขดัแยง้ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย   ร้อยละ 22.5 
เห็นวา่ทาํใหป้ระเทศพฒันาไปในทิศทางท่ีชดัเจน ร้อยละ 20.5 
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5. ข้อคาํถาม “หากวนันี ้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลอืกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
สาํรวจเม่ือ พ.ค. 60 

(ร้อยละ) 
สาํรวจเม่ือ ม.ค. 61 

(ร้อยละ) 
เพิม่ขึน้/ลดลง 

(ร้อยละ) 

สนับสนุน 52.8 36.8 -16.0 

ไม่สนบัสนุน 25.6 34.8 +9.2 

งดออกเสียง 21.6 28.4 +6.8 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบั พรบ. ประกอบ รธน. วา่ดว้ยการเลือกตั้ง 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัการจดัมหรสพ ร่ืนเริง ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง สส. 
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อประชาธิปไตยไทยนิยม 
4) เพื่อสะทอ้นเสียงสนบัสนุน  พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

 
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) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  17 – 19 มกราคม 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  20 มกราคม 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 603 54.1 
            หญิง 511 45.9 

รวม 1,114 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 115 10.3 
            31 ปี - 40 ปี 235 21.1 
            41 ปี - 50 ปี 330 29.6 
            51 ปี - 60 ปี 258 23.2 
 61 ปี ข้ึนไป 176 15.8 

รวม 1,114 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 698 62.7 
            ปริญญาตรี 329 29.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 87 7.8 
                                 รวม 1,114 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 142 12.7 
 ลูกจา้งเอกชน     246 22.1 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 447 40.1 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   51 4.6 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 170 15.3 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   22 2.0 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 36 3.2 

รวม 1,114 100.0 
 

 


