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ผลสํารวจเรื่อง  “คะแนนนิยมของคนกรุงเทพฯ ในชวงโคงที่ 2 ของการเลอืกต้ัง 54” 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 3,323  คน โดยเก็บขอมูลเม่ือวันท่ี 2 - 9 มิถุนายน ท่ีผานมา พบวา ในการเลือกตั้ง ส.ส ระบบ
บัญชีรายชื่อ คนกรุงเทพฯ ระบุวาจะเลือกพรรคเพื่อไทย รอยละ 33.6 (เพิ่มขึ้นจากผลการสํารวจครั้งกอน เม่ือวันท่ี 20 – 
22 พ.ค. รอยละ 7.8)  จะเลือกพรรคประชาธิปตย รอยละ 17.1 (เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4)  และจะเลือกพรรครักประเทศไทย 
รอยละ 3.2 (เพิ่มขึ้น รอยละ 1.2)  อยางไรก็ตามมีถึงรอยละ 44.1 ท่ียังไมไดตัดสินใจวาจะเลือกพรรคใด   
 

สําหรับการเลือกตั้ง ส.ส. ในระบบแบงเขตพบวา คนกรงุเทพฯ ระบุวาจะเลือกผูสมัครของพรรคเพือ่ไทย รอยละ 
33.8 (เพิ่มขึ้นจากผลการสํารวจครั้งกอน เม่ือวันท่ี 20 – 22 พ.ค. รอยละ 7.5)  จะเลือกผูสมัครของพรรคประชาธปิตย  
รอยละ 17.6 (เพิ่มขึ้น รอยละ 2.4)  และจะเลือกผูสมัครของพรรครักษสันติ รอยละ 1.3 (เทากับผลสาํรวจครั้งกอน) 
อยางไรกต็ามมีถึงรอยละ 46.4 ท่ียังไมไดตดัสินใจวาจะเลือกผูสมัครของพรรคใด โดยเกณฑท่ีคนกรุงเทพฯ ใชในการเลือก 
ส.ส. ระบบแบงเขตคือ  เลือกจากคุณสมบัตแิละผลงานในอดีตของผูสมคัร (รอยละ 49.4) รองลงมาคอื เลือกจากนโยบายที่
ใชหาเสียง (รอยละ 31.6)  และเลือกจากพรรคการเมืองท่ีสังกัด (รอยละ 19.0) 
  

ท้ังนี้เม่ือแยกพิจารณาเปนรายเขตพบวา พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนําอยู 21 เขต ไดแก  เขต 3  เขต 4  เขต 5  เขต 7  
เขต 8  เขต 10  เขต 11  เขต 12  เขต 13  เขต 14  เขต 16  เขต 17  เขต 18  เขต 20  เขต 23  เขต 24  เขต 26  เขต 27 เขต 29 
เขต 32 และเขต 33 ขณะที่พรรคประชาธิปตยมีคะแนนนําใน 6 เขต ไดแก เขต 1  เขต 2  เขต 15  เขต 19  เขต 22  และเขต 
30 สวนอีก 6 เขตท้ัง 2 พรรคมีคะแนนสูสีกันไดแก เขต 6  เขต 9  เขต 21  เขต 25  เขต 28  และเขต 31   
  

เม่ือสอบถามวาอยากไดใครมาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปมากท่ีสุดพบวาอยากได นางสาวยิง่ลักษณ ชนิวัตร รอย
ละ 42.6 (เพิ่มขึ้นรอยละ 15.7) รองลงมาคอื นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รอยละ 23.6 (เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2)  ร.ต.อ. ปุระชัย  
เปยมสมบูรณ รอยละ 3.9 (เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0) และ นายชูวิทย  กมลวิศิษฐ รอยละ 2.4 (ลดลงรอยละ 1.2)  ขณะท่ีอีกรอย
ละ 27.5 ยังไมแนใจวาจะเลือกใครด ี
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สําหรับสิ่งท่ีคนกรุงเทพไมอยากเห็นมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้พบวา อันดับแรกไดแก การซื้อสิทธ์ิขายเสียง 
(รอยละ 23.2) รองลงมาคือ การกอกวน ขมขู ทํารายผูสมัครฝายตรงขาม (รอยละ 20.5)  และการหาเสียงดวยวิธีใสรายปาย
สี (รอยละ 20.1)  
 

ท้ังนี้เม่ือสอบถามถึงความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพ
และบริสุทธ์ิยุติธรรมพบวา รอยละ 66.9 ไมคอยเชื่อม่ันถึงไมเชื่อม่ันเลย (เพิ่มขึ้นจากผลการสํารวจเม่ือวันท่ี 20 – 22 พ.ค. 
รอยละ 0.8) ขณะที่รอยละ 33.1 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงเชื่อม่ันมาก 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดใน รายละเอียดตอไปนี ้  

 
1. ความตั้งใจไปใชสิทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในวันท่ี 3 กรกฎาคม พบวา 
 
 

ตั้งใจวาจะไป 
 - โดยจะเลือกลงคะแนน   รอยละ  89.3 
 - โดยจะเลือกชองไมลงคะแนน (Vote No) รอยละ   4.7          

รอยละ 94.0 

ตั้งใจวาจะไมไป                          รอยละ   2.7 
   โดยสาเหตุทีค่ิดวาจะไมไปเลือกตั้ง เพราะ 
     - เบื่อหนายการเมือง          รอยละ   1.1 
    - ทํางาน ติดธุระ ไปตางจังหวัด     รอยละ   0.9 
     - ไมเคยไปเลือกอยูแลว          รอยละ   0.4 
     - เลือกไปก็ไมเห็นทําประโยชนใหเลย   รอยละ   0.3 

  

ไมแนใจ                                       รอยละ 3.3 
 
2. คะแนนนิยมท่ีมีตอพรรคการเมืองในการเลือก ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ (3 อันดับแรก)   
    (ถามเฉพาะผูที่ระบุวาจะไปเลือกตั้ง) 
 

 สํารวจครั้งท่ี 1 
วันท่ี 20 – 22 พ.ค.  54 

(รอยละ) 

สํารวจครั้งท่ี 2 
วันท่ี 2 - 9 มิ.ย. 54 

(รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / 
ลดลง 

(รอยละ) 
จะเลือกพรรคเพื่อไทย 25.8 33.6 +7.8 
จะเลือกพรรคประชาธิปตย 14.7 17.1 +2.4 
จะเลือกพรรครักประเทศไทย 2.0 3.2 +1.2 
ยังไมตัดสินใจ 52.0 44.1 -7.9 
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โดยเกณฑท่ีใชเลือกผูสมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือ ในการสํารวจครั้งท่ี 2  (วนัที่ 2 - 9 มิ.ย. 54) พบวา 
 

เลือกจากคุณสมบัติและผลงานของผูมีรายช่ือในระบบบัญชีรายช่ือของพรรค รอยละ 44.9 
เลือกจากนโยบายที่พรรคใชหาเสียง รอยละ 39.5 
เลือกจากชื่อเสยีงของพรรค รอยละ 15.6 

 
3. คะแนนนิยมท่ีมีตอพรรคการเมืองในการเลือก ส.ส. ในระบบแบงเขต (3 อันดับแรก) 
   (ถามเฉพาะผูที่ระบุวาจะไปเลือกตั้ง) 
 

 สํารวจครั้งท่ี 1 
วันท่ี 20 – 22 พ.ค.  54 

(รอยละ) 

สํารวจครั้งท่ี 2 
วันท่ี 2 - 9 มิ.ย. 54 

(รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / 
ลดลง 

(รอยละ) 
จะเลือกผูสมัครของพรรคเพื่อไทย 26.3 33.8 +7.5 
จะเลือกผูสมัครของพรรคประชาธิปตย 15.2 17.6 +2.4 
จะเลือกผูสมัครของพรรครักษสันต ิ 1.3 1.3 - 
ยังไมตัดสินใจ 51.9 46.4 -5.5 

 

 โดยเกณฑท่ีใชเลือกผูสมัคร ส.ส. ระบบแบงเขต ในการสํารวจครั้งท่ี 2  (วันที่ 2 - 9 มิ.ย. 54) พบวา 
 

 เฉล่ียรวม 
(รอยละ) 

 

พิจารณาเฉพาะผูท่ี 
เลือกพรรคเพื่อไทย 

(รอยละ) 

พิจารณาเฉพาะผูท่ี 
เลือกพรรคประชาธิปตย 

(รอยละ) 
เลือกจากคุณสมบัติและผลงาน 
ในอดีตของผูสมัคร 

49.4 55.4 46.7 

เลือกจากนโยบายที่ใชหาเสียง 31.6 28.8 26.2 
เลือกจากพรรคการเมืองท่ีสังกดั 19.0 15.8 27.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 
 
เม่ือแยกพิจารณาแบบรายเขตพบวา พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนํา 21 เขต ขณะที่พรรคประชาธิปตยมีคะแนนนํา  

      6 เขต  สวนอีก 6 เขตมีคะแนนสูสีกัน ดังนี ้
 

เขตเลือกตั้งท่ี พรรคเพ่ือไทยมีคะแนนนํา พรรคประชาธิปตยมีคะแนนนํา คะแนนสูสีกัน 
1    
2    
3    
4    
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เขตเลือกตั้งท่ี พรรคเพ่ือไทยมีคะแนนนํา พรรคประชาธิปตยมีคะแนนนํา คะแนนสูสีกัน 
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
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4. คนกรุงเทพฯ อยากไดใครมาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปมากท่ีสุด (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

 สํารวจครั้งท่ี 1 
วันท่ี 20 – 22 พ.ค.  54 

(รอยละ) 

สํารวจครั้งท่ี 2 
วันท่ี 2 - 9 มิ.ย. 54 

(รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / 
ลดลง 

(รอยละ) 
นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 26.9 42.6 +15.7 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 17.4 23.6 +6.2 
ร.ต.อ. ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 2.9 3.9 +1.0 
นายชูวิทย  กมลวิศิษฐ 3.6 2.4 -1.2 
ยังไมแนใจวาจะเลือกใคร 49.2 27.5 -21.7 

 
5. สิ่งท่ีไมอยากเห็นมากที่สุดในการเลือกตั้งครัง้นี้ คือ  
 

การซื้อสิทธ์ิขายเสียง รอยละ 23.2 
การกอกวน ขมขู ทํารายผูสมัครฝายตรงขาม รอยละ 20.5 
การหาเสียงดวยวิธีใสรายปายสี  รอยละ 20.1 
การชุมนุมของกลุมคนเสื้อตางๆ รอยละ 19.7 
การพัง/ทําลายปายหาเสียงของคูแขง รอยละ 16.5 

 
6. ความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและบริสุทธ์ิยุติธรรม  
   พบวา 
   

สํารวจครั้งท่ี 1 (วันท่ี 20 – 22 พ.ค.  54) สํารวจครั้งท่ี 2 (วันท่ี 2 - 9 มิ.ย. 54) 
 ไมคอยเชื่อมั่นถึงไมเชื่อมั่นเลย 
(โดยแบงเปน ไมคอยเชื่อมั่นรอยละ 48.3 
และไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 17.8 ) 

รอยละ 66.1  ไมคอยเชื่อมั่นถึงไมเชื่อมั่นเลย 
(โดยแบงเปน ไมคอยเชื่อมั่นรอยละ 51.5 
และไมเช่ือมั่นเลยรอยละ 15.4 ) 

รอยละ 66.9 

เชื่อมั่นคอนขางมากถึงเชื่อมั่นมาก 
 (โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางมาก 
รอยละ 24.3 และเชื่อมั่นมากรอยละ 9.6) 

รอยละ 33.9 เช่ือมั่นคอนขางมากถึงเชื่อมั่นมาก 
 (โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางมาก 
รอยละ 23.0 และเชื่อมั่นมากรอยละ 10.1) 

รอยละ 33.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อทราบขอมูลและความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตอการเลือกตั้งที่จะมขีึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 

2554 ในประเด็นตอไปนี ้
1. ความตั้งใจทีจ่ะออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
2. คะแนนนยิมทีม่ีตอพรรคการเมืองในการเลอืกตั้ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายช่ือและเกณฑที่ใชในการ

เลือก  
3. คะแนนนยิมทีม่ีตอพรรคการเมืองในการเลอืกตั้ง ส.ส. ในระบบแบงเขต และเกณฑทีใ่ชในการ

เลือก 
4. คนที่คิดวาเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรคีนตอไปมากที่สุด 
5. ส่ิงที่ไมอยากเห็นมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
6.   ความเชื่อมัน่ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลอืกตั้งใหมีประสิทธิภาพ 
      และบริสุทธิ์ยุติธรรม  
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต

กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมถนน จากนั้นจึง
สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 3,323  คน เปนเพศชายรอยละ 48.5 และเพศหญิงรอยละ 51.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 2% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  2 - 9 มิถุนายน 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  12 มิถุนายน 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
       ชาย 1,613 48.5 
       หญิง 1,710 51.5 

รวม 3,323 100.00 
อายุ   
       18 ป – 25 ป 737 22.2 
       26 ป – 35 ป 789 23.7 
       36 ป – 45 ป 844 25.4 
       46 ปขึ้นไป 953 28.7 

รวม 3,323 100.0 
การศึกษา   
       ต่ํากวาปริญญาตรี 2,215 66.6 
       ปริญญาตรี 917 27.6 
       สูงกวาปริญญาตรี 106 3.2 
      ไมระบุระดับการศึกษา 85 2.6 

รวม 3,323 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 381 11.5 
      พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 660 19.9 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 953 28.6 
      รับจางทั่วไป 492 14.8 
      พอบาน / แมบาน / เกษยีณอาย ุ 402 12.1 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  นักศกึษา 435 13.1 

รวม 3,323 100.0 
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 จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอเดือน   

นอยกวา 5,000    บาท 520 15.7 
5,001 – 10,000    บาท  998 30.0 
10,001 – 20,000  บาท 1,033 31.0 
20,001 – 30,000  บาท 414 12.5 
30,001 – 40,000  บาท 179 5.4 
40,001 – 50,000  บาท 85 2.6 
มากกวา 50,000    บาท 94 2.8 

รวม 3,323 100.0 
 
 
 

 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


