
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
การเมืองไทยจะเปนอยางไรหากพรรคประชาธิปตยถูกยุบ 

 
 จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงปดคดีดวยวาจา ในคดียุบพรรคประชาธิปตยกรณีเงินอุดหนุน 29 ลาน
บาท ในวันที่ 29 พฤศจิกายน น้ี ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดสํารวจความคิดเห็น
ประชาชนจากทั่วทุกภาคของประเทศ พบวา ประชาชนรอยละ 30.3 ไมแนใจวาทิศทางการเมืองของไทยตอจาก
น้ีจะเปนอยางไรหากพรรคประชาธิปตยถูกยุบ สวนรอยละ 25.0 เชื่อวาจะเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง โดยจะมีผล
ทําใหการบริหารบานเมืองหยุดชะงักเพราะตองมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม เกิดการแยงชิงอํานาจในการบริหาร
ประเทศ แตขณะเดียวกันก็จะชวยลดภาพความเปน 2 มาตรฐานลง 
 

สําหรับรัฐบาลใหมที่ประชาชนอยากไดหากมีการยุบพรรคประชาธิปตย และนายกฯ อภิสิทธ์ิถูกเวนวรรค 
ทางการเมือง พบวา รอยละ 45.4 ตองการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใหมทั้งชุด ขณะที่รอยละ 43.7 ตองการ
รัฐบาลที่มาจาก ส.ส. ชุดเดิมในปจจุบันรวมกับ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งซอมแทน ส.ส.ของพรรคประชาธิปตยที่
ถูกตัดสิทธ์ิ และรอยละ 10.9 ตองการใหมีการจัดตั้งรัฐบาลแหงชาติหรือรัฐบาลเฉพาะกิจมาบริหารประเทศจน
ครบเทอม 

 

บุคคลที่ประชาชนตองการใหเปนนายกรัฐมนตรีคนใหม หากมีการยุบพรรคประชาธิปตย และนายกฯ 
อภิสิทธ์ิ ถูกเวนวรรคทางการเมือง พบวา อันดับแรกคือนายอานันท ปนยารชุน รอยละ 12.0 รองลงมาคือนายชวน 
หลีกภัย รอยละ 11.4 และนายกรณ จาติกวณิช รอยละ 8.0 ตามลําดับ 

 
 สวนความเห็นตอประเด็นที่วา ถานายกฯ อภิสิทธ์ิ จะตัดสินใจยุบสภา กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคํา
วินิจฉัยเรื่องการยุบพรรคประชาธิปตยน้ัน ประชาชนรอยละ 56.0 ไมเห็นดวย  ขณะที่รอยละ 44.0 เห็นดวย 
 
 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

   
1. ความคิดเห็นตอทิศทางการเมืองไทยตอจากน้ี หากศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคประชาธิปตย คือ 
 

- ดีขึ้น   รอยละ 20.4 
- เหมือนเดิม   รอยละ 25.0 
- แยลง   รอยละ 24.3 
- ไมแนใจ ไมชัดเจน  รอยละ 30.3   
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2. ผลกระทบที่มีตอการเมืองไทยถาหากศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคประชาธิปตย คือ 
   

- ทําใหการบริหารบานเมืองหยุดชะงักเพราะตองมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม รอยละ 24.1 
- ทําใหเกิดการแยงชิงอํานาจในการบริหารประเทศ รอยละ 21.5    
-  ลดภาพความเปน 2 มาตรฐานลง   รอยละ 18.4 
- เกิดการตอรองทางการเมืองเพ่ิมขึ้น   รอยละ 12.8  
- ความขัดแยงทางการเมืองลดลง   รอยละ 12.7 
- เกิดการสลับขั้วทางการเมือง    รอยละ 8.7 
- อ่ืนๆ อาทิ เหมือนเดิม และไมออกความเห็น  รอยละ 1.8 

 

  
3. รัฐบาลใหมที่ประชาชนตองการได หากมีการยุบพรรคประชาธิปตย และนายกฯ อภิสิทธ์ิถูกเวนวรรค 

ทางการเมือง คือ 
 

- รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใหมทั้งชุด     รอยละ 45.4 
 
- รัฐบาลที่มาจาก ส.ส.ชุดเดิมในปจจุบันรวมกับ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งซอม 
  แทน ส.ส.ของพรรคประชาธิปตยที่ถูกตัดสิทธิ์    รอยละ 43.7 
 โดยตองการใหเปน 
  - รัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปตยเดิมเปนแกนนําและมีพรรครวมรัฐบาลชุดเดิม    รอยละ 15.8 
        - รัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปตยเดิมเปนแกนนําแตเปล่ียนพรรครวมรัฐบาลใหม  รอยละ 12.6 
        - รัฐบาลที่มีพรรครวมรัฐบาลชุดเดิมแตเปล่ียนพรรคแกนนําใหม        รอยละ  8.4 
 - เปล่ียนขั้วรัฐบาลใหมโดยใหพรรคเพื่อไทยเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล      รอยละ  6.9 
 
- จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติหรือรัฐบาลเฉพาะกิจมาบริหารประเทศจนครบเทอม รอยละ 10.9 

 
4. บุคคลท่ีประชาชนตองการใหเปนนายกรัฐมนตรีคนใหม หากมีการยุบพรรคประชาธิปตย และนายกฯ 

อภิสิทธ์ิ ถูกเวนวรรคทางการเมือง คือ 
 

- บุคคลภายนอกที่ไมไดสังกัดพรรคการเมือง  รอยละ 40.1 
    (บุคคลที่ตองการ 3 อันดับแรก ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)) 
   นายอานันท  ปนยารชุน รอยละ 12.0 
   ร.ต.อ. ปุระชัย เปยมสมบูรณ รอยละ  1.9 
   นายวิกรม  กรมดิษฐ  รอยละ  1.5 
 
- บุคคลในพรรคอื่นที่ไมใชพรรคพรรคประชาธิปตยเดิม รอยละ 30.4 
     (บุคคลที่ตองการ 3 อันดับแรก ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)) 
   ร.ต.อ. เฉลิม  อยูบํารุง  รอยละ 3.5 
   พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รอยละ  3.0 
   พล.อ สนธิ บุญยรัตกลิน รอยละ 1.5 
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- บุคคลในพรรคประชาธิปตยเดิม    รอยละ 29.5 
    (บุคคลที่ตองการ 3 อันดับแรกไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง))  

นายชวน  หลีกภัย  รอยละ  11.4 
นายกรณ  จาติกวณิช รอยละ  8.0 
นายอภิรักษ โกษะโยธิน รอยละ  4.8 
 

5. ความคิดเห็นตอประเด็นที่วา ถานายกฯ อภิสิทธ์ิ จะตัดสินใจยุบสภา กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
เร่ืองการยุบพรรคประชาธิปตย พบวา 

 
- เห็นดวย  รอยละ 44.0 
- ไมเห็นดวย รอยละ 56.0 
                 

 
รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

  การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ตางๆ ในทุกภาคของประเทศ โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,203 คน เปนเพศชายรอยละ 51.5 และเพศหญิงรอยละ 48.5 

  
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่ มีโครงสรางแนนอน 

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 18 - 22 พฤศจิกายน 2553 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       : 24 พฤศจิกายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 619 51.5 
            หญิง 584 48.5 

รวม 1,203 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 295 24.5 

26 ป – 35 ป  337 28.0 
            36 ป – 45 ป 298 24.8 
            46 ปขึ้นไป 273 22.7 

รวม 1,203 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 571 47.5 
ปริญญาตรี 549 45.6 
สูงกวาปริญญาตรี 83 6.9 

รวม 1,203 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 161 13.4 
            พนักงานบริษัทเอกชน 390 32.4 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 310 25.7 
            รับจางทั่วไป 127 10.6 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 69 5.8 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 146 12.1 

รวม 1,203 100.0 
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