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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง/ สังคม            รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง  “คนไทยกับการเลือกตั้ง ส.ว. ป 57” 
 

ประชาชน 63 % ทราบวา 30 มี.ค. จะมีการเลือกตัง้ ส.ว.  แตมากถึง 64 % บอกไมรูวา ส.ว. ทําหนาที่อะไร  
 

 เน่ืองดวยวันที่ 30 มีนาคมท่ีจะถึงน้ี เปนวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนวุฒิสมาชิก (แบบเลือกตั้ง)
ชุดปจจุบัน ที่กําลังจะหมดวาระลง ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงทําการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,090  คน พบวา  
 

 ประชาชน รอยละ 63.0 ทราบวาวันที่ 30 มีนาคมท่ีจะถึงน้ีเปนวันเลือกตั้ง ส.ว. ขณะที่ รอยละ 37.0 
ไมทราบ  โดยประชาชน รอยละ 55.9 บอกวาตั้งใจออกไปใชสิทธ์ิเลือกตั้งแนนอน และรอยละ 18.8 บอกวาคง
ไมออกไปใชสิทธิ์เพราะติดธุระ สวนอีกรอยละ 25.3 บอกวายังไมแนใจ 
 

 เม่ือถามวาหนาที่หลักของ ส.ว. คืออะไร ประชาชน รอยละ 64.3 บอกวา ไมทราบ ที่เหลือรอยละ 35.7 
บอกวาทราบ โดยระบุวา ส.ว. ทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ตรวจสอบการใช
งบประมาณของแผนดิน เปนตน 
 

 เม่ือถามตอวาผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ลงเลือกตั้งในรอบน้ี มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองหนุน
หลังอยูหรือไม ประชาชนรอยละ 53.8 คิดวามี ขณะที่รอยละ 10.5 คิดวาไมมี และรอยละ 35.7 ไมแนใจ 
 

 สําหรับผลกระทบจากปญหาการเมืองที่เปนอยูในขณะน้ี จะสงผลทําใหประชาชนเบื่อการออกไป
เลือกตั้ง ส.ว. ในครั้งน้ีหรือไม ประชาชนรอยละ 57.5 ระบุวา “สงผลทําใหเบื่อ” ขณะที่ ประชาชนรอยละ 42.5 
ระบุวา “ไมเบื่อ ไมสงผล”  
 

 ดานความเห็นตอขอคําถามที่วา “การเลือกตั้ง ส.ว. ในคร้ังน้ี วาจะมีปญหาเหมือนการเลือกตั้ง 
ส.ส. เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธที่ผานมาหรือไม” ประชาชนรอยละ 48.8 คิดวาคงไมมี และรอยละ 29.5 คิดวา
นาจะมี ที่เหลือรอยละ 21.7 ยังไมแนใจ 
 

 สวนเกณฑที่ใชในการตัดสินใจเลือกบุคคลท่ีสมัครเปน ส.ว. ในการเลือกตั้งครั้งน้ีคือ ดูจาก
ความรูความสามารถและผลงานที่ผานมา (รอยละ 73.9)  รองลงมาคือ ดูจากชื่อเสียง และเปนที่รูจักในสังคม 
(รอยละ 6.8) และการประชาสัมพันธตัวเองใหสังคมไดรับรู (รอยละ 6.8) 
 
  
 รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1. การรับทราบถึงการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีข้ึนในวันที่ 30 มีนาคม 2557 
   

- ทราบ รอยละ 63.0
- ไมทราบ รอยละ  37.0

 
 

2. ความเห็นตอการออกไปใชสิทธ์ิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ครั้งน้ี 
 

- ตั้งใจออกไปใชสิทธ์ิแนนอน         รอยละ 55.9
- คงไมออกไปใชสิทธิ์เพราะติดธุระ รอยละ 18.8
- ยังไมแนใจ รอยละ 25.3

 
3. การรับรูของประชาชนตอ หนาที่หลักของสมาชิกวุฒิสภา 
    

- ทราบ    รอยละ 35.7
    (โดยระบุวา ทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล  
                   ตรวจสอบการใชงบประมาณของแผนดิน เปนตน) 
- ไมทราบ รอยละ 64.3

 
4. ความเห็นตอ ผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา ที่ลงเลือกตั้งในรอบน้ี วามีนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
    หนุนหลังอยูหรือไม 
  

- มี รอยละ 53.8
- ไมมี รอยละ 10.5
- ไมแนใจ รอยละ 35.7

 
5. จากปญหาการเมืองที่เปนอยูในขณะน้ี สงผลทําใหเบื่อการออกไปเลือกตั้ง ส.ว. ในครั้งน้ีหรือไม 
 

- สงผลทําใหเบื่อ รอยละ 57.5
- ไมเบื่อ ไมสงผล  รอยละ 42.5

 
6. ความเห็นตอการเลือกตั้ง ส.ว. ในคร้ังน้ี วาจะมีปญหาเหมือนการเลือกตัง้ ส.ส. เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ  
    ที่ผานมา หรือไม 
 

 
 
 

- คงไมมี รอยละ 48.8
- นาจะมี รอยละ 29.5
- ไมแนใจ รอยละ 21.7
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7. เกณฑที่ใชในการตัดสนิใจเลือกบุคคลที่สมัครเปน ส.ว. ในการเลือกตั้งครั้งน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดูจากความรูความสามารถ และผลงานที่ผานมา รอยละ 73.9
- ดูจากชื่อเสียง และเปนที่รูจักในสังคม รอยละ 6.8
- การประชาสัมพันธตัวเองใหสังคมไดรับรู รอยละ 6.8
- เลือกคนที่มีความเก่ียวโยงกับพรรคการเมือง หรือ นักการเมืองที่ชอบ รอยละ 4.0
- อ่ืนๆ อาทิ ดูจากบุคลิกภาพ ไมเก่ียวของกับนักการเมือง เปนคนดี ฯลฯ รอยละ 8.5



 

 4

รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในประเด็น 
การรับรูกําหนดการวันเลือกตั้ง ส.ว. การออกไปใชสิทธเลือกตั้ง ส.ว ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม การรับรู
ตอหนาที่หลักของ ส.ว. และเกณฑที่ใชในการเลือกบุคคลที่จะเขามาเปน ส.ว. รวมถึงทัศนคติทางการเมืองที่
สงผลตอการเลือกตั้งส.ว. ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เก่ียวของไดรับ
ทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการแกปญหาของประเทศตอไป 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดวยวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการโทรศัพทสัมภาษณ ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,090 คน เปนชายรอยละ 51.5 และหญิงรอยละ 48.5  

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณทางโทรศัพทโดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง
แนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :   5 – 7 มีนาคม 2557 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :   9 มีนาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
                       ชาย 561 51.5 
                       หญิง 529 48.5 

รวม 1,090 100.0 
อายุ   
                      18 – 25 ป 82 7.5 
                      26 – 35 ป 223 20.5 
                      36 – 45 ป 290 26.6 
                      46 ปขึ้นไป 495 45.4 

รวม 1,090 100.0 
การศึกษา  
               ต่ํากวาปริญญาตรี 775 71.1 
               ปริญญาตรี 254 23.3 
               สูงกวาปริญญาตรี 61 5.6 

รวม 1,090 100.0 
อาชีพ  
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 133 12.2 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 172 15.8 
     คาขาย / ทํางานสวนตวั 226 20.7 
     เจาของกิจการ 39 3.6 
     รับจางทั่วไป 157 14.4 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 139 12.8 
     นักศึกษา 35 3.2 
     เกษตรกร / ประมง 162 14.9 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 27 2.4 

รวม 1,090 100.0 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (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 
 


