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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ สังคม/ การเมือง            รวม  4 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
การเลือกตั้งทามกลางความขดัแยงทางการเมือง 

 

ประชาชน 80% ต้ังใจจะออกไปใชสิทธิเลือกต้ัง แมความรุนแรงทางการเมืองมีผลตอการไปเลือกต้ัง  และ  
95% บอกการหาเสียงเลือกต้ังครั้งนี้ไมคึกคัก สวนใหญเห็นเพียงปายหาเสียง   
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “การเลือกตั้งทามกลาง
ความขัดแยงทางการเมือง” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
1,018 คนพบวา ประชาชนรอยละ 49.3 ยังไมเห็นการหาเสียงของผูสมัคร เห็นเพียงปายหาเสียง และรอยละ 16.1 ยังไม
เห็นการหาเสียงในรูปแบบใดๆ เลย ขณะท่ีรอยละ 29.7 เห็นการหาเสียงของผูสมัครแตไมคึกคัก และมีเพยีงรอยละ 4.9 
เทานั้นท่ีเห็นการหาเสียงของผูสมัครและคึกคักมาก  
 

 เม่ือถามวาสถานการณความรุนแรงและขัดแยงทางการเมือง มีผลตอการไปเลือกตั้งในวันท่ี 2 ก.พ.ท่ีจะถึงนี้
หรือไม สวนใหญรอยละ 52.6 เห็นวามีผลตอการไปเลือกตั้ง โดยในจํานวนนี้รอยละ 34.3 บอกวามีผลทําใหตองรอดู
สถานการณความรุนแรงอีกทีกอนท่ีจะตัดสินใจวาจะไปเลือกต้ังหรือไม และรอยละ 18.3 ทําใหไมอยากไปเลือกต้ัง 
ขณะท่ีรอยละ 47.4 เห็นวาไมมีผลตอการไปเลือกตั้ง โดยในจํานวนนี้รอยละ 23.4 ใหเหตุผลวาตองไปเลือกต้ังใหไดอยู
แลว และอีกรอยละ 24.0 ใหเหตุผลวาไปเลือกเพราะเปนหนาท่ี  แตเม่ือถามตอวา “หากในวันท่ี 2 ก.พ. ท่ีจะถึงนี้ยงัคงมี
การเลือกตั้ง ทานตัง้ใจจะออกไปใชสิทธ์ิเลือกตั้งหรือไม” รอยละ 79.6 ตั้งใจจะออกไปใชสิทธ์ิ ขณะท่ีรอยละ 9.9 ต้ังใจจะ
ไมออกไปใชสิทธ์ิ  และรอยละ 10.5 ยังไมแนใจ  
 
 สวนความเห็นตอการจัดการเลือกตั้งในวันท่ี 2 ก.พ. ท่ีจะถึงนี้ ประชาชนสวนใหญรอยละ 51.5 เห็นวาควรมีการ
เดินหนาเลือกตั้งตามเดิม   ขณะท่ีรอยละ 28.1 เห็นวาควรปฏิรูปกอนแลวคอยเลือกต้ัง และรอยละ 20.4 เห็นวาควรเล่ือน
การเลือกต้ังออกไปกอน  
 

  สุดทายเม่ือถามวา “จากขาวสถานการณความขัดแยงรุนแรงท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 

ทานเห็นดวยหรือไมหากกองทัพตดัสินใจทํารัฐประหาร เพื่อยุติความขัดแยงท่ีเปนอยู” รอยละ 56.0 ไมเห็นดวย ขณะท่ี
รอยละ 21.6 เห็นดวย และรอยละ 22.4 ไมแนใจ 
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รายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ปจจุบันทานเห็นการหาเสียงของพรรคตางๆ หรือไมอยางไร”    
 

เห็นการหาเสียงของผูสมัครและคึกคักมาก  รอยละ 4.9 
เห็นการหาเสียงของผูสมัครแตไมคึกคัก รอยละ 29.7 
ยังไมเห็นการหาเสียงของผูสมัคร เห็นเพียงปายหาเสียง รอยละ 49.3
ยังไมเห็นการหาเสียงในรูปแบบใดๆ เลย รอยละ 16.1

 

2. สถานการณความรุนแรงและขัดแยงทางการเมือง มีผลตอการไปเลือกตั้งในวันท่ี 2 ก.พ.ท่ีจะถึงนี้หรือไม 
 

มีผลตอการไปเลือกตั้ง 
 โดย ทําใหตองรอดสูถานการณความรุนแรงอีกที 
                            กอนท่ีจะตัดสินใจวาจะไปเลือกตั้งหรือไม        รอยละ 34.3 
  ทําใหไมอยากไปเลือกตั้ง         รอยละ 18.3 

รอยละ 52.6 

ไมมีผลตอการไปเลือกต้ัง 
 โดย ใหเหตุผลวาตองไปเลือกต้ังใหไดอยูแลว  รอยละ 23.4  
                             ใหเหตุผลวาไปเลือกเพราะเปนหนาท่ี  รอยละ 24.0 

รอยละ 47.4

 

3. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “หากในวันท่ี 2 ก.พ. ท่ีจะถึงนี้ยงัคงมีการเลือกตั้ง ทานตั้งใจจะออกไปใชสิทธ์ิเลือกตั้ง
หรือไม”    

 
จะออกไปใชสิทธ์ิ  รอยละ 79.6 
จะไมออกไปใชสิทธ์ิ รอยละ 9.9 
ยังไมแนใจ รอยละ 10.5 

 
4. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา  “ทานคิดวาวันท่ี 2 ก.พ. ท่ีจะถึงนี้ควรมีการเลือกตั้งหรือไม” 
 

ควรมีการเลือกตั้ง    รอยละ 51.5
ควรปฏิรูปกอนแลวคอยเลือกต้ัง รอยละ 28.1
ควรเล่ือนการเลือกต้ังออกไปกอน รอยละ 20.4
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5. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “จากขาวสถานการณความขัดแยงรุนแรงท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนทําใหมีผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิต ทานเห็นดวยหรือไมหากกองทัพตัดสินใจทํารัฐประหาร เพื่อยุติความขดัแยงท่ีเปนอยู”    
 

เห็นดวย   รอยละ 21.6 
ไมเห็นดวย รอยละ 56.0 
ไมแนใจ รอยละ 22.4 

 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอการไปเลือกต้ังทามกลางความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยการ

สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุม
ตัวอยางท้ังส้ิน 1,018 คน เปนเพศชายรอยละ 52.0 และเพศหญิงรอยละ 48.0 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท ดวยแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ 

(Check List Nominal) จากน้ันคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึก
ขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   21 - 23 มกราคม 2557 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   24 มกราคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 529 52.0 
 หญิง 489 48.0 

รวม 1,018 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 77 7.6 
 26 – 35 ป 201 19.7 
  36 – 45 ป 298 29.3 
  46 ปข้ึนไป 442 43.4 

รวม 1,018 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 670 65.8 
 ปริญญาตรี 275 27.0 
 สูงกวาปริญญาตรี 73 7.2 

รวม 1,018 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 106 10.4 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 250 24.6 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 209 20.5 
 เจาของกิจการ 43 4.2 
 รับจางท่ัวไป 127 12.5 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 128 12.6 
 นักศึกษา 25 2.5 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 130 12.7 

รวม 1,018 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


