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  ผลสํารวจเร่ือง  “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลงัการโหวตควํา่ร่างรัฐธรรมนูญ” 

 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  เปิดเผยผลสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คะแนนนิยมพรรคการ

เมืองไทยหลงัการโหวตควํา่ร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,062 คน พบว่า 
 
คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ทีร้่อยละ 29.5 เพิม่ขึน้จากการสํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ร้อยละ 0.3  (จาก

เดิมร้อยละ 29.2) ขณะท่ีพรรคเพ่ือไทยคะแนนนิยมอยูท่ี่ร้อยละ 26.7 เพิม่ข้ึนจากผลสาํรวจคร้ังก่อนร้อยละ 0.9 (จากเดิมร้อยละ 
25.8)  ส่วนพรรคชาติไทยพฒันามีคะแนนนิยมอยูท่ี่ร้อยละ 0.8 พรรคภูมิใจไทยอยูท่ี่ร้อยละ 0.7 และพรรครักประเทศไทยอยูท่ี่
ร้อยละ 0.6  

 
เม่ือถามว่า “สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ทีจ่ะตั้งขึน้ใหม่ควรจะมีนักการเมืองจากพรรคใหญ่เข้าร่วมหรือไม่” 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.2 เห็นว่าควรมี  เพราะมีประสบการณ์ทางการเมือง และช่วยทาํให้ประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยได้
อย่างแท้จริง ขณะท่ีร้อยละ 31.5 เห็นวา่ไม่ควรมี เพราะอยากใหใ้ชน้กัวชิาการหรือนกัปฏิบติัเฉพาะดา้นเขา้มาลงมือทาํมากกวา่ 
ท่ีเหลือร้อยละ 10.3 ไม่แน่ใจ 
     
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

คะแนนนิยมพรรคเพือ่ไทยเพิม่ขึน้มากกว่าประชาธิปัตย์ หลงัโหวตควํา่ รธน. 
58.2% ช้ีควรมีนักการเมืองจากพรรคใหญ่เข้าร่วม สปท. 
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1. ขอ้คาํถาม “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกพรรคการเมืองใด” 
 
 

จะเลือกพรรค... 
สาํรวจเม่ือ พ.ค. 58 

(ร้อยละ) 
สาํรวจเม่ือ ก.ย. 58 

(ร้อยละ) 
เพิ่มข้ึน / ลดลง 

(ร้อยละ) 
พรรคประชาธิปัตย์ 29.2 29.5 +0.3 
พรรคเพ่ือไทย 25.8 26.7 +0.9 
พรรคชาติไทยพฒันา   0.8 0.8 0 
พรรครักประเทศไทย 0.5 0.6 +0.1 
พรรคภูมิใจไทย 0.4 0.7 +0.3 
พรรคพลงัชล  0.2 0.3 +0.1 
พรรคอ่ืนๆ  1.1 2.5 +1.4 
ไม่แน่ใจ/ยงัไม่ตดัสินใจ 42.0 38.9 -3.1 

 

 
2. ขอ้คาํถาม “สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ทีจ่ะตั้งขึน้ใหม่ควรจะมีนักการเมืองจากพรรคใหญ่เข้าร่วมหรือไม่” 
 

ควรมี เพราะมีประสบการณ์ทางการเมือง และช่วยทาํให้ประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง ร้อยละ 58.2 
ไม่ควรมี เพราะอยากใหใ้ชน้กัวิชาการหรือนกัปฏิบติัเฉพาะดา้นเขา้มาลงมือทาํมากกวา่ ร้อยละ 31.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.3 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1. เพื่อสะทอ้นความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ  
2. เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัการเขา้มาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศของนกัการเมืองจากพรรคใหญ่ 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

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

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  15 – 17 กนัยายน 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  19 กนัยายน 2558 

 
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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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 601 56.6 
            หญิง 461 43.4 

รวม 1,062 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 165 15.5 
            31 ปี – 40 ปี 242 22.8 
            41 ปี – 50 ปี 274 25.8 
            51 ปี - 60 ปี 257 24.2 
 61 ปี ข้ึนไป 124 11.7 

รวม 1,062 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 688 64.8 
            ปริญญาตรี 294 27.7 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 80 7.5 
                                 รวม 1,062 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 148 13.9 
 ลูกจา้งเอกชน     247 23.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    419 39.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   57 5.4 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   4 0.4 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 136 12.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   34 3.2 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 17 1.6 

รวม 1,062 100.0 
                         


