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  ผลสํารวจเร่ือง  “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลงัผ่าน 6 เดอืน คสช.” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  เปิดเผยผลสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คะแนนนิยมพรรค

การเมืองไทย หลงัหลงัผ่าน 6 เดือน คสช.” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,206 คน พบว่า 
 
คะแนนนิยมนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร จากพรรคเพือ่ไทย อยู่ทีร้่อยละ 26.6 เพิม่ขึน้จากการสํารวจเมื่อเดือนกนัยายน 

2557 ร้อยละ 4.3 (จากเดิมร้อยละ 22.3) ขณะท่ีนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย ์มีคะแนนนิยมอยูท่ี่  ร้อยละ 25.1 
เพิ่มข้ึนจากการสาํรวจคร้ังก่อนร้อยละ 1.1 (จากเดิมร้อยละ 24.0) 
 

นอกจากนีเ้ม่ือถามความเห็นว่า “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกพรรคการเมืองใด” ร้อยละ 27.4 บอกว่าจะเลอืกพรรค
ประชาธิปัตย์ (ไม่เปลีย่นแปลงจากผลสํารวจคร้ังก่อน) รองลงมาร้อยละ 26.9 บอกวา่จะเลือกพรรคเพื่อไทย (เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4) 
และร้อยละ 2.0 บอกวา่จะเลือกพรรคชาติไทยพฒันา (ลดลงร้อยละ 0.8) ขณะท่ีร้อยละ 35.7  ยงัไม่ตดัสินใจ 
 

สําหรับความเห็นต่อข้อคาํถามทีว่่า “อยากให้มีการทาํประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ส่วนใหญ่
ร้อยละ 71.2 บอกว่าอยากให้มี ขณะท่ีร้อยละ 12.4 บอกวา่ไม่อยากใหมี้ และร้อยละ 16.4 ไม่แน่ใจ 

 
สุดท้ายเม่ือถามว่า “ระยะเวลาใดเหมาะสมกบัการเลอืกตั้งของประเทศไทย” ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 เห็นว่าควรรอ

จนกว่าการปฏิรูปจะแล้วเสร็จในทุกด้าน รองลงมาร้อยละ 26.3 เห็นวา่ควรอยูใ่นช่วงปลายปี 2558 และร้อยละ 7.0 เห็นวา่ควร
อยูใ่นช่วงตน้ปี 2559   
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

 

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

คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ยงันําเพือ่ไทย 
71.2%อยากให้ทาํประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

54.4% ช้ีอยากให้ปฏิรูปจนแล้วเสร็จทุกด้านก่อนการเลอืกตั้ง โดยไม่ยดึติดกรอบเวลา 



 

 

 

2

1. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะสนับสนุน ใคร เป็นนายกรัฐมนตรี” 
 

 สาํรวจเม่ือ ก.ย.57 
(ร้อยละ) 

สาํรวจเม่ือ ธ.ค. 57 
(ร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(ร้อยละ) 

น.ส.ยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร               22.3 26.6 +4.3 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ   24.0 25.1 +1.1 
คนอ่ืน/ไม่แน่ใจ/ยงัไม่ตดัสินใจ 53.7 48.3 -5.4 

 

 
2. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกพรรคการเมืองใด” 
 
 

จะเลือกพรรค... 
สาํรวจเม่ือ ก.ย.57 

(ร้อยละ) 
สาํรวจเม่ือ ธ.ค. 57 

(ร้อยละ) 
เพิ่มข้ึน / ลดลง 

(ร้อยละ) 
พรรคประชาธิปัตย์ 27.4 27.4 0.0 

พรรคเพือ่ไทย 23.5 26.9 +3.4 
พรรคชาติไทยพฒันา   2.8 2.0 -0.8 
พรรครักประเทศไทย 2.2 1.4 -0.8 
พรรคภูมิใจไทย 0.9 0.9 0.0 
พรรคพลงัชล  0.4 0.5 +0.1 
พรรคอ่ืนๆ  4.3 5.2 +0.9 
ไม่แน่ใจ/ยงัไม่ตดัสินใจ 38.5 35.7 -2.8 

 
3. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “อยากให้มีการทาํประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” 
 

อยากให้มี ร้อยละ 71.2 
ไม่อยากใหมี้ ร้อยละ 12.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.4 
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4. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “ระยะเวลาใดเหมาะสมกบัการเลอืกตั้งของประเทศไทย” 
      

ช่วงปลายปี 2558 ร้อยละ 26.3 
ช่วงตน้ปี 2559   ร้อยละ 7.0 
ช่วงกลางปี 2559 ร้อยละ 2.7 
ช่วงปลายปี 2559  ร้อยละ 4.0 
จนกว่าการปฏิรูปจะแล้วเสร็จในทุกด้าน ร้อยละ 54.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.6 

 
 
 
 

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 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1. เพื่อสะทอ้นความนิยมของประชาชนในตวัผูน้าํพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย ์
2. เพื่อสะทอ้นความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ  
3. เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการทาํประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
4. เพื่อสะทอ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัการเลือกตั้งของประเทศไทย 

 
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   :  8 – 11 ธนัวาคม 2557 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  13 ธนัวาคม 2557 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 637 52.8 
            หญิง 569 47.2 

รวม 1,206 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 206 17.1 
            31 ปี – 40 ปี 280 23.2 
            41 ปี – 50 ปี 320 26.6 
            51 ปี - 60 ปี 268 22.2 
 61 ปี ข้ึนไป 132 10.9 

รวม 1,206 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 816 67.7 
            ปริญญาตรี 308 25.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 82 6.8 
                                 รวม 1,206 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 159 13.2 
 ลูกจา้งเอกชน     253 21.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    498 41.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   92 7.6 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   4 0.3 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 152 12.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   34 2.8 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 14 1.2 

รวม 1,206 100.0 
                         


