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  ผลสํารวจเร่ือง  “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลงัได้ร่างรัฐธรรมนูญ” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “คะแนนนิยมพรรคการ

เมืองไทย หลงัได้ร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,014 คน พบว่า  
 

คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์อยู่ทีร้่อยละ 22.7 (เพิม่ขึน้จากผลสํารวจเม่ือเดือน มกราคม 2559 ร้อยละ 3.2) แซงพรรค
เพือ่ไทยทีมี่คะแนนนิยมอยู่ทีร้่อยละ 19.1 (ลดลงร้อยละ 1.2)  รองลงมาคือ  พรรคชาติไทยพฒันามีคะแนนนิยมอยูท่ี่ร้อยละ 2.1
พรรครักประเทศไทยอยูท่ี่ร้อยละ 1.3 และพรรคพลงัชลอยูท่ี่ร้อยละ 0.8  

 
เม่ือถามเฉพาะผู้ทีเ่ลอืกพรรคประชาธิปัตย์ว่า “หากมีการเปลีย่นแปลงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท่านช่ืนชอบหรือ

อยากได้ใครมาเป็นหัวหน้าพรรค” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 อยากได้นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มาเป็นหัวหน้าพรรค (ลดลง
ร้อยละ 3.3) รองลงมาร้อยละ 22.5 อยากได ้ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.3) และร้อยละ 11.0 ท่ีอยากได ้ 
ม.ร.ว.สุขมุพนัธ์ุ บริพตัร (เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.2) ท่ีเหลือร้อยละ 6.9 ไม่แน่ใจ (ลดลงร้อยละ 6.2) 

 
และเมื่อถามด้วยคาํถามเดียวกนักบัฐานเสียงพรรคเพือ่ไทย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 อยากได้คุณหญงิ 

สุดารัตน์ เกยุราพนัธ์ุ มาเป็นหัวหน้าพรรค (เพิม่ขึน้ร้อยละ 12.7) รองลงมาร้อยละ 12.0 อยากได ้ดร.วีรพงษ ์รามางกรู  
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.8) มีเพยีงร้อยละ 2.0 ท่ีอยากไดศ้าสตราจารยพ์ิเศษ ชยัเกษม นิติสิริ (ลดลงร้อยละ 1.7) ส่วนร้อยละ 14.0  
ไม่แน่ใจ (ลดลงร้อยละ11.8) 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์เพิม่ขึน้แซงพรรคเพือ่ไทย  
แต่ผู้เลอืกพรรค ปชป. ให้คะแนนนิยมในตวั อภสิิทธ์ิ ลดลง 
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1.  ขอ้คาํถาม “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกพรรคการเมืองใด” 
 
 

จะเลือกพรรค... 

สาํรวจเม่ือ  

ม.ค. 59 
(ร้อยละ) 

สาํรวจเม่ือ  

พ.ค. 59 
(ร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(ร้อยละ) 

พรรคประชาธิปัตย์ 19.5 22.7 +3.2 
พรรคเพ่ือไทย 20.3 19.1 -1.2 
พรรคชาติไทยพฒันา   1.2 2.1 +0.9 
พรรครักประเทศไทย 1.3 1.3 0.0 
พรรคพลงัชล  0.3 0.8 +0.5 
พรรคภูมิใจไทย 0.6 0.5 -0.1 
พรรคอ่ืนๆ  2.6 0.9 -1.7 
ไม่แน่ใจ/ยงัไม่ตดัสินใจ 54.2 52.6 -1.6 

 
2. ขอ้คาํถาม “หากมีการเปลีย่นแปลงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท่านช่ืนชอบหรืออยากได้ใครมาเป็นหัวหน้าพรรค” 
    (ถามเฉพาะผู้ ท่ีเลือกพรรคประชาธิปัตย์) 
 

เลือก 
สาํรวจเม่ือ ม.ค. 59 

(ร้อยละ) 
สาํรวจเม่ือ พ.ค. 59 

(ร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(ร้อยละ) 

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 62.9 59.6 -3.3 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 18.2 22.5 +4.3 
ม.ร.ว.สุขมุพนัธ์ุ บริพตัร 5.8 11.0 +5.2 
ไม่แน่ใจ 13.1 6.9 -6.2 
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3. ขอ้คาํถาม “หากมีการเปลีย่นแปลงหัวหน้าพรรคเพือ่ไทย ท่านช่ืนชอบหรืออยากได้ใครมาเป็นหัวหน้าพรรค” 
    (ถามเฉพาะผู้ ท่ีเลือกพรรคเพ่ือไทย) 
 

เลือก 
สาํรวจเม่ือ ม.ค. 59 

(ร้อยละ) 
สาํรวจเม่ือ พ.ค. 59 

(ร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(ร้อยละ) 

คุณหญงิสุดารัตน์ เกยุราพนัธ์ุ 59.3 72.0 +12.7 
ดร.วีรพงษ ์รามางกรู  11.2 12.0 +0.8 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ชยัเกษม นิติสิริ 3.7 2.0 -1.7 
ไม่แน่ใจ 25.8 14.0 -11.8 

 
 
 

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) เพื่อสะทอ้นความนิยมของประชาชน ท่ีมีต่อพรรคการเมืองต่างๆ  
2) เพื่อตอ้งการทราบวา่อยากใหใ้ครมาเป็นหวัหนา้พรรค หากมีการเปล่ียนแปลงหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย์

และพรรคเพ่ือไทย 
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  2 - 4 พฤษภาคม 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  9 พฤษภาคม 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 513 50.6 
            หญิง 501 49.4 

รวม 1,014 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 128 12.6 
            31 ปี - 40 ปี 212 20.9 
            41 ปี - 50 ปี 289 28.5 
            51 ปี - 60 ปี 250 24.7 
 61 ปี ข้ึนไป 135 13.3 

รวม 1,014 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 679 67.0 
            ปริญญาตรี 258 25.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 77 7.6 
                                 รวม 1,014 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 151 14.9 
 ลูกจา้งเอกชน     215 21.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั  269 26.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   52 5.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 139 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   33 3.3 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 15 1.5 
 เกษตรกร 140 13.8 

รวม 1,014 100.0 
 


