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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง                       รวม  4 หนา 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
คะแนนนิยมเปนอยางไร หลังรัฐบาลแถลงถอน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 

 
คะแนนนิยมนายอภิสิทธ์ินํานางสาวยิ่งลักษณ  เชนเดียวกับคะแนนนิยมพรรคประชาธิปตยที่นําพรรคเพื่อไทย 
หลังรัฐบาลแถลงถอน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม  ขณะที่ประชาชนสวนใหญ 46% ไมเช่ือวารัฐบาลจะถอน     
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมจริง และ 41% เสนอใหยุบสภาฯ 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาค
ท่ัวประเทศ จํานวน 1,122  คน ในหัวขอ “คะแนนนิยมเปนอยางไร หลังรัฐบาลแถลงถอน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” 
พบวา 
 

 คะแนนนิยมนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ผูนําฝายคานอยูท่ีรอยละ 34.8 เพิ่มขึ้นจากการสํารวจเมื่อเดือน
มิถุนายนทีผ่านมารอยละ 3.1  (จากเดิมรอยละ 31.7) ขณะที่คะแนนนิยม น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี    
อยูที่รอยละ 26.7 ลดลงถึงรอยละ 13.7 (จากเดิมรอยละ 40.4) 
  

ดานคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบวา พรรคประชาธิปตยมีคะแนนนิยมรอยละ 37.2 เพิ่มขึ้นจากการ
สํารวจครั้งท่ีผานมารอยละ 4.8 (จากเดิมรอยละ 32.4) สวนพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมรอยละ 28.2 ลดลงถึง       
รอยละ 12.8 (จากเดิมรอยละ 41.0)  

  
 เม่ือถามความเห็นประชาชนดวยขอคําถามที่วา “สถานการณ ณ วันนี้ รัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ  ชนิวัตร 
ควรยุบสภาฯ หรือไม” ประชาชนรอยละ 41.1 เห็นวา “ควรยุบสภาฯ” ขณะที่รอยละ 38.7 เห็นวาไมควร ที่เหลือ
รอยละ 20.2 ไมแนใจ 
 

 สุดทายเมื่อถามวา“ทานเชื่อหรือไมวารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ  ชินวัตร จะถอนและไมเสนอกฎหมาย 
นิรโทษกรรมอีกตลอดอายุของรัฐบาลชุดนี้” รอยละ 46.2 บอกวา “ไมเชื่อ” ขณะท่ีรอยละ 27.0 บอกวา “เชื่อ”           
ท่ีเหลือรอยละ 26.8 บอกวา “ไมแนใจ” 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
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1. ความเห็นตอขอคําถาม “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้ง  ทานจะสนับสนนุใครเปนนายกรัฐมนตรีระหวาง  
    น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวตัร  กับนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ”   
  
 

 สํารวจเมื่อ 
 มิ.ย. 56 (รอยละ) 

สํารวจเมื่อ 
พ.ย. 56 (รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(รอยละ) 

น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร          40.4 26.7 -13.7 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ   31.7 34.8 +3.1 
คนอื่น/ไมแนใจ/ไมรู 27.9 38.5 +10.6 

 
2. ความเห็นตอขอคําถาม “หากวันนี้เปนวันเลือกตั้ง  ทานจะเลือกพรรคการเมืองใด” 
 
 

จะเลือกพรรค... สํารวจเมื่อ 
มิ.ย.56 (รอยละ) 

สํารวจเมื่อ 
พ.ย.56 (รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(รอยละ) 

พรรคเพื่อไทย 41.0 28.2 -12.8 
พรรคประชาธปิตย 32.4 37.2 +4.8 
พรรคชาติไทยพัฒนา   0.8 0.8 - 
พรรคภูมิใจไทย 0.6 0.7 +0.1 
พรรคพลังชล  0.6 0.6 - 
พรรครักประเทศไทย 0.6 1.2 +0.6 
พรรคอื่นๆ  0.6 2.3 +1.7 
ไมแนใจ/ไมรู 23.4 29.0 +5.6 

 
  3. ความเห็นตอขอคําถาม “สถานการณ ณ วันนี้ รัฐบาลของ น.ส. ยิง่ลักษณ  ชินวัตร ควรยุบสภาหรือไม ”     
       
 

เห็นวาควร รอยละ  41.1 
เห็นวาไมควร รอยละ  38.7 
ไมแนใจ รอยละ 20.2 

 
4. ความเห็นตอขอคําถาม “ทานเชื่อหรือไมวารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ  ชินวัตร จะถอนและไมเสนอกฎหมาย 
     นิรโทษกรรมอีกตลอดอายุของรัฐบาลชุดนี้” 
 

เชื่อ รอยละ  27.0 
ไมเชื่อ รอยละ  46.2 
ไมแนใจ รอยละ 26.8 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสะทอนความนยิมของประชาชนระหวางนายกรัฐมนตรีและผูนาํฝายคาน 
2. เพื่อสะทอนความนยิมของประชาชนในพรรคการเมืองตางๆ  
3. เพื่อสะทอนความคิดเห็นของประชาชนตอการคลี่คลายสถานการณทางการเมืองดวยการยุบสภาฯ 
4. เพื่อสะทอนความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีตอการแถลงถอนกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาล 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดย
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 1,122 คน เปนเพศชายรอยละ 51.5 และเพศหญิงรอยละ 48.5 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท ดวยแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบ
เลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
กอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  7 - 8  พฤศจกิายน 2556 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ        :  10 พฤศจิกายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
 ชาย 577 51.5 
 หญิง 545 48.5 

รวม 1,122 100.0 
อายุ    
 18 – 25  ป 150 13.4 
 26 – 35  ป  273 24.3 
 36 – 45  ป 280 25.0 
 46 – 55  ป 228 20.3 
 56  ปขึ้นไป 191 17.0 

รวม 1,122 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 716 63.8 
 ปริญญาตรี 342 30.5 
 สูงกวาปริญญาตรี 64 5.7 

รวม 1,122 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 122 10.9 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 221 19.7 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 252 22.5 
            รับจางทั่วไป 181 16.1 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอาย ุ 100 8.9 
      นักศึกษา 67 6.0 
      เกษตรกร 134 11.9 
      อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 45 4.0 

รวม 1,122 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 มือถือ 084 - 699 - 0580 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


