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  ผลสํารวจเร่ือง  “อนาคตพรรคการเมืองกบัความหวงัคนไทยในการเลอืกตั้ง” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “อนาคตพรรค
การเมืองกบัความหวงัคนไทยในการเลอืกตั้ง”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,192  คน พบว่า  

 
ประชาชนร้อยละ 65.4 เห็นว่าสถานการณ์ที่เปิดให้ยื่นแจ้งเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา 

ช่วยสร้างทางเลอืกใหม่ๆ ให้ประชาชนเยอะขึน้ รองลงมาร้อยละ 39.3 เห็นว่าช่วยทาํให้การเมืองคึกคกัข้ึน /บรรยากาศเขา้สู่การ
เลือกตั้ง และร้อยละ 28.7 เห็นวา่มีพรรคการเมืองเยอะไปทาํใหเ้สียงแตก 

 
เม่ือถามว่าท่านคาดหวังอยากได้พรรคการเมืองแบบไหน ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.0 อยากให้มีสมาชิกพรรคที่มีความรู้

ความสามารถหลากหลายแขนง รองลงมาร้อยละ 43.2 อยากให้มีนโยบายใหม่ๆ ท่ีพลิกโฉมประเทศ และร้อยละ 35.7       
อยากใหส้านต่อนโยบายพล.อ.ประยทุธ์ เช่น ปฏิรูปประเทศ ปราบทุจริต 

 
สําหรับส่ิงทีห่วงัและรอคอยอยากจะเห็นภายหลงัการเลอืกตั้งทีจ่ะถึงพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.6 อยากเห็นการปฏิรูป

ด้านเศรษฐกจิ รองลงมาร้อยละ 64.6 อยากเห็นการปฏิรูปดา้นสงัคม กระบวนการยติุธรรม การศึกษา และร้อยละ 40.8 อยาก
เห็นการเปล่ียนแปลงระบบราชการ 

 
ด้านคะแนนนิยมต่อพรรคการเมืองพบว่า พรรคเพือ่ไทยอยู่ทีร้่อยละ 14.3  (ลดลงจากผลสํารวจเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2560 

ร้อยละ 3.5) รองลงมาคือพรรคประชาธิปัตยท่ี์มีคะแนนนิยมอยูท่ี่ร้อยละ 12.2 (ลดลงร้อยละ 3.4)  และพรรคอนาคตใหม่มีคะแนน
นิยมอยูท่ี่ร้อยละ 3.9 

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี    

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

คะแนนนิยมพรรคการเมือง พรรคเพือ่ไทยยงันํา 
ประชาชนส่วนใหญ่ 65.4% มองการเปิดให้ยืน่แจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองช่วยสร้างทางเลอืกใหม่ๆ ให้ประชาชนเยอะขึน้ 

65.0% อยากได้พรรคการเมืองแบบทีมี่สมาชิกพรรคมีความรู้ความสามารถหลากหลายแขนง 
78.6%หวงัภายหลงัการเลอืกตั้งอยากเห็นการปฏิรูปด้านเศรษฐกจิ 
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1. ข้อคาํถาม “ท่านคดิอย่างไรกบัสถานการณ์ทีเ่ปิดให้ยืน่แจ้งเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองเมื่อวนัที ่2 มีนาคมทีผ่่านมา”  
    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

ช่วยสร้างทางเลอืกใหม่ๆ ให้ประชาชนเยอะขึน้ ร้อยละ 65.4 
ช่วยทาํใหก้ารเมืองคึกคกัข้ึน /บรรยากาศเขา้สู่การเลือกตั้ง ร้อยละ 39.3 
มีพรรคการเมืองเยอะไปทาํใหเ้สียงแตก ร้อยละ 28.7 
ยงัไม่เห็นการเปล่ียนแปลง เห็นวา่พรรคใหม่จะไม่สามารถสูพ้รรคเก่าๆได ้  ร้อยละ 20.7 

 
2. ข้อคาํถาม “ท่านคาดหวงัอยากได้พรรคการเมืองแบบไหน”  
   (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

มีสมาชิกพรรคทีมี่ความรู้ความสามารถหลากหลายแขนง ร้อยละ 65.0 
มีนโยบายใหม่ท่ีพลิกโฉมประเทศ ร้อยละ 43.2 
มีการสานต่อนโยบายรัฐบาล คสช. เช่น ปฏิรูปประเทศ ปราบทุจริต ร้อยละ 35.7 
มีนโยบายพรรคท่ีสนบัสนุนพล.อ.ประยทุธ์ ร้อยละ 15.9 
มีสมาชิกพรรคเป็นอดีต ส.ส. นกัการเมืองเก่า ร้อยละ 12.7 
มีสมาชิกพรรคเป็นคนดงั คนมีช่ือเสียงทางสงัคม ร้อยละ 5.9 

 
3. ส่ิงทีห่วงัและรอคอยอยากจะเห็นภายหลงัการเลอืกตั้งทีจ่ะถึง 
   (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

การปฏิรูปด้านเศรษฐกจิ ร้อยละ 78.6 
การปฏิรูปดา้นสงัคม กระบวนการยติุธรรม การศึกษา ร้อยละ 64.6 
การเปล่ียนแปลงระบบราชการ ร้อยละ 40.8 
นายกรัฐมนตรี  ร้อยละ 27.0 
คณะรัฐมนตรี  ร้อยละ 21.2 
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4. ขอ้คาํถาม “หากวนันีเ้ป็นวนัเลอืกตั้งจะเลอืกพรรคการเมืองใด” 
 
 

จะเลือกพรรค... 
สาํรวจเม่ือ 
พ.ค. 60 
(ร้อยละ) 

สาํรวจเม่ือ 
มี.ค. 61 
(ร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(ร้อยละ) 

พรรคเพือ่ไทย 17.8 14.3 -3.5 
พรรคประชาธิปัตย ์ 15.6 12.2 -3.4 
พรรคอนาคตใหม่ - 3.9 - 
พรรคประชาชนปฏิรูป - 2.9 - 
พรรคภูมิใจไทย 0.8 0.7 -0.1 
พรรครักประเทศไทย 1.5 0.6 -0.9 
พรรคชาติไทยพฒันา   1.0 0.6 -0.4 
พรรคพลงัชล  0.3 0.4 +0.1 
พรรคอ่ืนๆ  1.1 3.1 +2.0 
ไม่แน่ใจ/ยงัไม่ตดัสินใจ 61.9 61.3 -0.6 

 
 
 

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) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อสถานการณ์ท่ีเปิดใหย้ืน่แจง้เตรียมจดัตั้งพรรคการเมืองเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคมท่ีผา่นมา 
2) เพื่อสะทอ้นความคาดหวงัต่อพรรคการเมืองแบบไหนท่ีอยากได ้
3) เพื่อสะทอ้นความนิยมของประชาชนท่ีมีต่อพรรคการเมืองต่างๆ 
4) เพื่อตอ้งการทราบส่ิงท่ีหวงัและรอคอยอยากจะเห็นภายหลงัการเลือกตั้งท่ีจะถึง 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  20 – 22 มีนาคม 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  25 มีนาคม 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 618 51.8 
            หญิง 574 48.2 

รวม 1,192 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 139 11.7 
            31 ปี - 40 ปี 222 18.6 
            41 ปี - 50 ปี 332 27.9 
            51 ปี - 60 ปี 289 24.2 
 61 ปี ข้ึนไป 210 17.6 

รวม 1,192 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 747 62.7 
            ปริญญาตรี 354 29.7 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 91 7.6 
                                 รวม 1,192 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 174 14.6 
 ลูกจา้งเอกชน     289 24.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 447 37.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   63 5.3 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 173 14.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   34 2.9 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 11 0.9 

รวม 1,192 100.0 
 


