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  ผลสํารวจเร่ือง  “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลงัผ่าน 1 เดอืนการลงประชามตร่ิางรัฐธรรมนูญ” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คะแนนนิยมพรรค
การเมืองไทย หลงัผ่าน 1 เดอืนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 
1,156 คน พบว่า  

 

 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 เห็นว่าการใช้ประชานิยมหาเสียงของพรรคการเมืองแบบทีผ่่านมาในอดตี ไม่
เหมาะสมเพราะมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากประชานิยมน้ัน ขณะท่ีร้อยละ 32.4 เห็นวา่เหมาะสม เพราะทาํให้
ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7.7 ไม่แน่ใจ 
 

 เม่ือถามว่าอยากให้มีการใช้ประชานิยมหาเสียงอยู่อกีหรือไม่ในอนาคต ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2  อยากให้มี แต่การใช้
ประชานิยมหาเสียงควรใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยในจํานวนนีอ้ยากให้ใช้ประชานิยมตอบสนองด้านเศรษฐกจิแก้ปัญหาของ
แพง ค่าครองชีพมากทีสุ่ด (ร้อยละ 70.8) รองลงมาคอื ด้านการเกษตร สินค้าเกษตร (ร้อยละ 62.1) และด้านการศึกษา  
(ร้อยละ 59.6) ขณะท่ีร้อยละ 31.6 ไม่อยากใหใ้ชป้ระชานิยมหาเสียง มีเพียงร้อยละ 4.2 ไม่แน่ใจ 
 

 ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมืองพบว่า คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์อยู่ทีร้่อยละ 16.9 (ลดลงจากผลสํารวจเมื่อเดือน 
พฤษภาคม 2559 ร้อยละ 5.8) รองลงมาคอืพรรคเพือ่ไทยทีมี่คะแนนนิยมอยู่ทีร้่อยละ 15.3 (ลดลงร้อยละ 3.8)  และพรรคชาติไทย
พฒันามีคะแนนนิยมอยูท่ี่ร้อยละ 1.2 (ลดลงร้อยละ 0.9)  
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่า “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกใครเป็นนากรัฐมนตรีคนต่อไป” พบว่า อนัดบัแรกคอื  
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร (ร้อยละ 3.8) และอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 3.7) 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

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

คะแนนนิยมพรรคพรรคประชาธิปัตย์และเพือ่ไทยลดลง หลงัผ่าน 1 เดอืนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
ประชาชนอยากให้บ๊ิกตู่เป็นนายกฯ คนต่อไปมากทีสุ่ด 

ส่วนใหญ่ 64.2% ยงัอยากให้มีการใช้ประชานิยมหาเสียง แต่ช้ีว่าควรใช้อย่างสร้างสรรค์  



 

 

 

2

1. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการใช้ประชานิยมหาเสียงของพรรคการเมืองแบบทีผ่่านมาในอดตีเป็นอย่างไร” 
  

ไม่เหมาะสมเพราะมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากประชานิยมน้ัน ร้อยละ 59.9 
เหมาะสม เพราะทาํใหชี้วิตความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึน ร้อยละ 32.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  7.7 

    
2. ขอ้คาํถาม “อยากให้มีการใช้ประชานิยมหาเสียงอยู่หรือไม่ในอนาคต” 
 

อยากให้มีการใช้อย่างสร้างสรรค์    
        โดยอยากใหต้อบสนองความตอ้งการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ดา้นเศรษฐกิจแกปั้ญหาของแพง ค่าครองชีพ  ร้อยละ 70.8 
  ดา้นการเกษตร สินคา้เกษตร    ร้อยละ 62.1 
  ดา้นการศึกษา      ร้อยละ 59.6 
  ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ร้อยละ 59.3 
  ดา้นสวสัดิการสงัคม สุขอนามยั    ร้อยละ 54.3 
  ดา้นระบบขนส่งสาธารณะท่ีทนัสมยั   ร้อยละ 40.8 

ร้อยละ 64.2 

ไม่อยากใหใ้ชป้ระชานิยมหาเสียง  ร้อยละ 31.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  4.2 

 
3. ขอ้คาํถาม “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกพรรคการเมืองใด” 
 
 

จะเลือกพรรค... 

สาํรวจเม่ือ  

พ.ค. 59 
(ร้อยละ) 

สาํรวจเม่ือ  

ก.ย. 59 
(ร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(ร้อยละ) 

พรรคประชาธิปัตย์ 22.7 16.9 -5.8 
พรรคเพ่ือไทย 19.1 15.3 -3.8 
พรรคชาติไทยพฒันา   2.1 1.2 -0.9 
พรรครักประเทศไทย 1.3 0.9 -0.4 
พรรคภูมิใจไทย 0.5 0.9 +0.4 
พรรคพลงัชล  0.8 0.3 -0.5 
พรรคอ่ืนๆ  0.9 1.4 +0.5 
ไม่แน่ใจ/ยงัไม่ตดัสินใจ 52.6 63.1 +10.5 
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3. ขอ้คาํถาม “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกใครเป็นนากรัฐมนตรีคนต่อไป” (5 อนัดบัแรก) 
   (เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 

 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 26.6 
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ร้อยละ 3.8 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ร้อยละ  3.7 
ชูวิทย ์กมลวิศิษฏ ์ ร้อยละ  0.3 
จาตุรนต ์ฉายแสง ร้อยละ  0.2 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความนิยมของประชาชน ท่ีมีต่อพรรคการเมืองต่างๆ  
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระชานิยมในการหาเสียง 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) และแบบ
เลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูล
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  6 – 7 กนัยายน 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  11 กนัยายน 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 607 52.5 
            หญิง 549 47.5 

รวม 1,156 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 178 15.4 
            31 ปี - 40 ปี 245 21.2 
            41 ปี - 50 ปี 334 28.9 
            51 ปี - 60 ปี 267 23.1 
 61 ปี ข้ึนไป 132 11.4 

รวม 1,156 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 784 67.8 
            ปริญญาตรี 306 26.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 66 5.7 
                                 รวม 1,156 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 152 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน     237 20.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 523 45.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   52 4.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 142 12.3 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   30 2.6 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 20 1.7 

รวม 1,156 100.0 
 

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 


