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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนคดิอย่างไรต่อการเลอืกตั้งทีจ่ะมีขึน้ในปี 2560” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนคดิ

อย่างไรต่อการเลอืกตั้งทีจ่ะมีขึน้ในปี 2560” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,156 คน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.0 เห็นว่าการเลอืกตั้งในปี 2560 น่าจะยงัมีการซ้ือเสียงอยู่ ขณะท่ีร้อยละ 16.6 เห็นวา่ไม่น่าจะมี 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 5.4 ไม่แน่ใจ 
 
 เม่ือถามว่าเช่ือม่ันมากน้อยเพยีงใดว่าคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) จะสามารถแก้ปัญหาการซ้ือเสียงได้ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 53.2 เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 37.0 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ส่วนร้อยละ 9.8 ไม่แน่ใจ 
 
 เม่ือถามต่อว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะให้กระทรวงมหาดไทยมาช่วย กกต. จัดการเลอืกตั้ง เพือ่ลดปัญหาการซ้ือเสียง 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2 เห็นด้วยเพราะคดิว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของ กกต. ได้ ขณะท่ีร้อยละ 25.1  ไม่เห็นดว้ยเพราะคิดวา่
เป็นหนา้ท่ีของ กกต.  และ กกต. สามารถดูแลไดอ้ยูแ่ลว้  มีเพียงร้อยละ 6.7 ไม่แน่ใจ 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการเลอืกตั้งในปี 2560  จะยงัคงมีการซ้ือเสียงอยู่หรือไม่” 
  

น่าจะม ี ร้อยละ 78.0 
ไม่น่าจะมี ร้อยละ 16.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  5.4 

    

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

ประชาชน 78.0% เช่ือ การเลอืกตั้งปี 60 ยงัคงมีการซ้ือเสียง 
ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ กกต. แก้ปัญหาการซ้ือเสียงได้ 

68.2%เห็นด้วยหากให้กระทรวงมหาดไทยช่วยจัดการเลอืกตั้ง เพือ่ลดปัญหาการซ้ือเสียง 
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2. ขอ้คาํถาม “เช่ือม่ันมากน้อยเพยีงใดว่าคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) จะสามารถแก้ปัญหาการซ้ือเสียงได้” 
 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 33.0 และมากท่ีสุดร้อยละ 4.0) 

ร้อยละ 37.0 

เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 33.5  และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 19.7) 

ร้อยละ 53.2 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  9.8 
 
3. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่หากจะให้กระทรวงมหาดไทยมาช่วย กกต. จัดการเลอืกตั้ง เพือ่ลดปัญหาการซ้ือเสียง” 
 

เห็นดว้ยเพราะคิดวา่น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของ กกต. ได ้    ร้อยละ 68.2 
ไม่เห็นดว้ยเพราะคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของ กกต.  และ กกต. สามารถดูแลไดอ้ยูแ่ลว้   ร้อยละ 25.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.7 

 
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) เพื่อสะทอ้นความเห็นของประชาชนเก่ียวกบัปัญหาการการซ้ือเสียง หากมีการเลือกตั้งปี 2560 
2) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะสามารถแกปั้ญหาการซ้ือเสียงได ้
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นของประชาชนต่อการใหก้ระทรวงมหาดไทยช่วย กกต. จดัการเลือกตั้ง 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  6 – 7 กนัยายน 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  10 กนัยายน 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 607 52.5 
            หญิง 549 47.5 

รวม 1,156 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 178 15.4 
            31 ปี - 40 ปี 245 21.2 
            41 ปี - 50 ปี 334 28.9 
            51 ปี - 60 ปี 267 23.1 
 61 ปี ข้ึนไป 132 11.4 

รวม 1,156 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 784 67.8 
            ปริญญาตรี 306 26.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 66 5.7 
                                 รวม 1,156 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 152 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน     237 20.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 523 45.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   52 4.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 142 12.3 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   30 2.6 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 20 1.7 

รวม 1,156 100.0 
 


