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ผลสํารวจเรื่อง   
“จาก ครม.ยิง่ลักษณ 3 ถึงอภิปรายไมไววางใจ คะแนนนิยมนายกฯ เปนอยางไร” 

 

ความนิยม น.ส.ยิ่งลักษณ ยงันํานายอภิสทิธ์ิ 51.2% ตอ 33.1%  
เชนเดียวกับความนิยมพรรคเพื่อไทยท่ียังนําพรรคประชาธิปตย 48.8% ตอ 34.8%   
นอกจากนี้ ประชาชน 61.0%  เชื่อรัฐบาลของ น.ส. ยิง่ลกัษณ จะทํางานครบวาระ 4 ป 
 

  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนจากทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,120 คน ในหัวขอ “จาก ครม.ยิ่งลักษณ 3 ถึงอภิปรายไมไววางใจ คะแนนนิยม
นายกฯ เปนอยางไร” พบวา  
 

 คะแนนนิยม น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร หลังการอภิปรายไมไววางใจปรับลดลงเปนรอยละ 48.7 จาก
รอยละ 52.6 เมื่อเทียบกับชวงที่มีการแตงตั้ง ครม.ยิ่งลักษณ 3 ในขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คะแนนนิยม
เพิ่มขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 32.8 เปนรอยละ 33.7 อยางไรก็ดี  เมื่อพิจารณาในภาพรวม น.ส.ยิ่งลักษณ ชิน
วัตร ยังมีคะแนนนิยมท่ีสูงกวา นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ท่ีรอยละ 51.2 ตอ 33.1  นอกจากนี้คะแนนนิยมของ     
น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ยังสูงกวาการสํารวจในชวงวิกฤติน้ําทวมป 54 ที่คะแนนนิยมขณะนั้นเทากับ          
รอยละ 47.0 
 

 ดานคะแนนนิยมพรรคการเมืองในระบบบัญชีรายชื่อ (Party List) พบวาพรรคเพื่อไทยมีคะแนน
นิยมเทากับรอยละ 48.8 สูงกวาพรรคประชาธิปตยท่ีมีคะแนนนิยมรอยละ 34.8 สวนคะแนนนิยมพรรค
การเมืองในระบบแบงเขตเลือกตั้งพบวามีสัดสวนในลักษณะเดียวกับระบบบัญชีรายช่ือ คือ พรรคเพื่อไทยมี
คะแนนนิยมเทากับรอยละ 46.7 สูงกวาพรรคประชาธิปตยที่มีคะแนนนิยมรอยละ 33.4   
 

 สุดทายเมื่อถามวา “ณ วันนี้  ทานคาดวารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ จะทํางานครบวาระหรือไม”  
พบวาประชาชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 61.0 คาดวารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ จะทํางานครบวาระ 4 ป  
รองลงมารอยละ 11.8 คาดวาจะทํางานไดมากกวา 2 ปแตไมถึง 3 ป   และรอยละ 7.9 คาดวาจะทํางานได
มากกวา 3 ปแตไมครบ 4 ป   
 
 

 รายละเอียดตอไปนี ้
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1. ขอคําถาม “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้ง  ทานจะสนับสนนุใครเปนนายกรัฐมนตรีระหวาง  
น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร    กับนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ”    
 

 ชวง 1 
จะสนับสนุน 

(รอยละ) 

ชวง 2 
จะสนับสนุน 

(รอยละ) 

รวม 
จะสนับสนุน 

(รอยละ) 
น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร          52.6 48.7 51.2 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   32.8 33.7 33.1 
คนอื่น/ไมแนใจ/ไมรู 14.6 17.6 15.7 

หมายเหตุ : - ชวง 1 หมายถึงรวบรวมขอมลูชวงแตงตั้ง ครม.ยิ่งลักษณ 3  
                  - ชวง 2 หมายถึงรวบรวมขอมลูชวงอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 
                  - น.ส.ยิ่งลักษณ คะแนนนยิมเพิม่ขึ้นจากรอยละ 47.0 จากการสํารวจในชวงวิกฤติน้ําทวมป 54 (เก็บ

ขอมูลชวง 22 - 24 พฤศจิกายน 2554)  
 
2. ขอคําถาม “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้ง  ทานจะเลือกพรรคใดในระบบบัญชีรายชื่อและระบบแบงเขต” 
 

จะเลือกพรรค... คารอยละ 
ระบบบัญชีรายชื่อ ระบบแบงเขต 

พรรคเพื่อไทย 48.8 46.7 
พรรคประชาธปิตย 34.8 33.4 
พรรคชาติไทยพัฒนา   0.8 1.8 
พรรคภูมิใจไทย 1.0 1.4 
พรรคพลังชล  0.4 0.7 
พรรครักประเทศไทย 1.6 1.7 
พรรคอื่นๆ  0.4 0.5 
ไมแนใจ/ไมรู 12.2 13.8 
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  3. ขอคําถาม “ณ วันนี้  ทานคาดวารัฐบาลของ น.ส. ยิง่ลักษณฯ จะทํางานครบวาระหรือไม”           
 

รอยละ 61.0 คาดวาจะทํางานครบวาระ 4 ป 
รอยละ 7.9 คาดวาจะทํางานไดมากกวา 3 ป   แตไมครบ 4 ป  
รอยละ 11.8 คาดวาจะทํางานไดมากกวา 2 ป   แตไมถึง 3 ป     
รอยละ  2.1 คาดวาจะทํางานไดนอยกวา 2 ป    
รอยละ 17.2 ไมแนใจ/ไมรู 

 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อทราบความนิยมของประชาชนระหวางนายกรัฐมนตรีและผูนําฝายคาน 
2. เพื่อทราบความนิยมในพรรคการเมืองตางๆ ของประชาชน 
3. เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มตีออายุรัฐบาลของ นส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมภิาคตางๆ ทั่วประเทศ 

โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท   

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท ดวยแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบ

เลือกตอบ (Check List Nominal)  จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 และ 28 – 30 พฤศจิกายน 2555 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ        : 1 ธันวาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
 ชาย 565 50.4 
 หญิง 555 49.6 

รวม 1,120 100.0 
อายุ    
 18-30ป 316 28.3 
 31-40 ป  284 25.4 
 41-50 ป 278 24.8 
 51-60 ป 177 15.8 
 60 ปข้ึนไป 65 5.7 

รวม 1,120 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 810 72.4 
 ปริญญาตรี 267 23.8 
 สูงกวาปริญญาตรี 43 3.8 

รวม 1,120 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 113 10.1 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 208 18.6 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 231 20.6 
 เกษตรกร/ประมง 135 12.1 
      รับจางทั่วไป 189 16.9 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 101 9.0 
      นักศึกษา 69 6.2 
      อื่นๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 74 6.5 

รวม 1,120 100.0 
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 


