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  ผลสํารวจเร่ือง  “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลงัจดัตั้งรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คะแนนนิยมพรรค

การเมืองไทย หลงัจัดตั้งรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 
1,170 คน พบว่า 

 
คะแนนนิยมนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ทีร้่อยละ 24.0 เพิม่ขึน้จากผลสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 

2557 ร้อยละ 5.6 (จากเดิมร้อยละ 18.4) ขณะท่ีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร จากพรรคเพ่ือไทยมีคะแนนนิยมอยูท่ี่ร้อยละ 22.3 
ลดลงจากผลสาํรวจคร้ังก่อนร้อยละ 4.5 (จากเดิมร้อยละ 26.8) 

 
นอกจากนีเ้ม่ือถามความเห็นว่า “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกพรรคการเมืองใด” ร้อยละ 27.4 บอกว่าจะเลอืกพรรค

ประชาธิปัตย์ (เพิม่ขึน้จากผลสํารวจคร้ังก่อนร้อยละ 8.4) รองลงมาร้อยละ 23.5 บอกว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทย (ลดลงร้อยละ 5.8) 
และร้อยละ 2.8 บอกวา่จะเลือกพรรคชาติไทยพฒันา (เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3) 
 
 ด้านความเห็นต่อข้อคาํถามทีว่่า “อยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระยะเวลาการทาํงานเป็นอย่างไร” ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 66.4 อยากให้ทาํงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน โดยอาจจะมากกว่า 1 ปี ขณะท่ีร้อยละ 33.6 อยากให้
ทาํงานแลว้เสร็จภายใน 1 ปี และจดัใหมี้การเลือกตั้ง 
 
 สุดท้ายเม่ือถามว่าปัญหาทีอ่ยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีมากทีสุ่ดคอื 
ปัญหาการคอร์รัปช่ัน (ร้อยละ 30.8) รองลงมาคอื ปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ (ร้อยละ 30.1) และปัญหาความแตกแยกใน
สังคม (ร้อยละ 19.8)   
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

หลงัจัดตั้งรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์เพิม่ขึน้ ขณะทีพ่รรคเพือ่ไทยลดลง 
ทั้งนีร้้อยละ 66.4 อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ทาํงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อย 

โดยปัญหาทีอ่ยากให้ปฏิรูปแล้วเสร็จภายใน 1 ปีคอื คอร์รัปช่ัน เศรษฐกจิ ความแตกแยก 
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1. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะสนับสนุน ใคร เป็นนายกรัฐมนตรี” 
 

 สาํรวจเม่ือ มี.ค.57 
(ร้อยละ) 

สาํรวจเม่ือ ก.ย.57 
(ร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(ร้อยละ) 

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ   18.4 24.0 +5.6 
น.ส.ยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร               26.8 22.3 -4.5 
คนอ่ืน/ไม่แน่ใจ/ยงัไม่ตดัสินใจ 54.8 53.7 -1.1 

 

 
2. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกพรรคการเมืองใด” 
 
 

จะเลือกพรรค... 
สาํรวจเม่ือ มี.ค.57 

(ร้อยละ) 
สาํรวจเม่ือ ก.ย.57 

(ร้อยละ) 
เพิ่มข้ึน / ลดลง 

(ร้อยละ) 
พรรคเพ่ือไทย 29.3 23.5 -5.8 
พรรคประชาธิปัตย์ 19.0 27.4 +8.4 
พรรคชาติไทยพฒันา   2.5 2.8 +0.3 
พรรคภูมิใจไทย 0.7 0.9 +0.2 
พรรคพลงัชล  0.8 0.4 -0.4 
พรรครักประเทศไทย 1.1 2.2 +1.1 
พรรคอ่ืนๆ  2.6 4.3 +1.7 
ไม่แน่ใจ/ยงัไม่ตดัสินใจ 44.0 38.5 -5.5 

 
3. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “อยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระยะเวลาการทาํงานเป็นอย่างไร” 
 

อยากให้ทาํงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน โดยอาจจะมากกว่า 1 ปี ร้อยละ 66.4 
อยากใหท้าํงานแลว้เสร็จภายใน 1 ปี และจดัใหมี้การเลือกตั้ง ร้อยละ 33.6 
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4. ปัญหาทีอ่ยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีมากทีสุ่ด   
      

ปัญหาการคอร์รัปช่ัน ร้อยละ 30.8 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 30.1 
ปัญหาความแตกแยกในสงัคม ร้อยละ 19.8 
ปัญหาพื้นท่ีชายแดนใต ้ ร้อยละ 6.6 
ปัญหาการศึกษา การเรียนรู้  ร้อยละ 6.4 
ปัญหากฎหมายและกระบวนการยติุธรรม  ร้อยละ 6.3 

 
 

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 



 

 

 

4

รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1. เพื่อสะทอ้นความนิยมของประชาชนในตวัหวัหนา้พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย ์
2. เพื่อสะทอ้นความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ  
3. เพื่อสะทอ้นระยะเวลาการทาํงานท่ีเหมาะสมของรัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
4. เพื่อสะทอ้นปัญหาท่ีอยากใหรั้ฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ปฏิรูปใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  17 - 18 กนัยายน 2557 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  20 กนัยายน 2557 
 

 
 

 



 

 

 

5

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 591 50.5 
            หญิง 579 49.5 

รวม 1,170 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 178 15.2 
            31 ปี – 40 ปี 336 28.7 
            41 ปี – 50 ปี 298 25.5 
            51 ปี - 60 ปี 264 22.6 
 61 ปี ข้ึนไป 94 8.0 

รวม 1,170 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 767 65.5 
            ปริญญาตรี 326 27.9 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 77 6.6 
                                 รวม 1,170 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 170 14.5 
 ลูกจา้งเอกชน     298 25.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    455 38.9 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   84 7.2 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   4 0.3 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 118 10.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   25 2.1 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 16 1.4 

รวม 1,170 100 
                         


