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ผลสํารวจเรือ่ง  
 

คะแนนนิยมเปนอยางไร หลังเลือกตั้งซอม ส.ส. ดอนเมือง และผลงานรบัจาํนําขาวขาดทุน 
 

คะแนนนิยม นายกฯ ยิ่งลักษณ ลดลง  10.8%  สวนพรรคเพื่อไทย ลดลง 7.8% 
 และประชาชน รอยละ 45.4 หนุนใหมีการปรับ ครม. 

 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนจากทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,234 คน ในหัวขอ “คะแนนนิยมเปนอยางไร หลังเลือกตั้งซอม ส.ส.        
ดอนเมือง และผลงานรับจํานําขาวขาดทุน” พบวา 
 

คะแนนนิยมนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร อยูที่รอยละ 40.4 ลดลงจากผลสํารวจเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2555 รอยละ 10.8 (จากเดิมรอยละ 51.2) ในขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผูนําฝายคาน มี
คะแนนนิยมอยูที่ รอยละ 31.7  ลดลงจากการสํารวจครั้งที่ผานมา รอยละ 1.4 

 

ดานคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบวาพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมเทากับรอยละ 41.0 ลดลง
จากการสํารวจครั้งที่ผานมารอยละ 7.8 (จากเดิม รอยละ 48.8) สวนพรรคประชาธิปตยมีคะแนนนิยมรอย
ละ 32.4 ลดลงจากการสํารวจครั้งที่ผานมา รอยละ 2.4  

 

เม่ือถามวา “ณ วันน้ี  ทานคาดวารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ จะทํางานครบวาระหรือไม” พบวา
ประชาชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 55.4 คาดวารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ จะทํางานครบวาระ 4 ป  
รองลงมา รอยละ 13.9 คาดวาจะทํางานไดมากกวา 3 ปแตไมครบ 4 ป และรอยละ 10.6 คาดวาจะทํางานได
มากกวา 2 ปแตไมถึง 3 ป   

  

สุดทายเมื่อถามวา เวลานี้ นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร ควรมีการปรับครม. หรือไม ประชาชนรอยละ 
45.4 มีความเห็นวา ควรปรับ ขณะที่รอยละ 22.0  เห็นวาไมควรปรับ ที่เหลือรอยละ 32.6 ไมแนใจ  

  
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1. ขอคําถาม “หากวันน้ีเปนวันเลือกตั้ง  ทานจะสนับสนุนใครเปนนายกรัฐมนตรีระหวาง  
    น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร    กับนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ”    
 

 สํารวจเม่ือ 
 พ.ย. 55 (รอยละ) 

สํารวจเมื่อ 
มิ.ย.56 (รอยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(รอยละ) 

น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร     51.2 40.4 - 10.8 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   33.1 31.7 -1.4 
คนอ่ืน/ไมแนใจ/ไมรู 15.7 27.9 + 12.2 

 
2. ขอคําถาม “หากวันน้ีเปนวันเลือกตั้ง  ทานจะเลือกพรรคใด” 
 

จะเลือกพรรค... 
สํารวจเม่ือ 

 พ.ย. 55 (รอยละ) 
 สํารวจเมื่อ 
มิ.ย.56 (รอยละ) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
(รอยละ) 

พรรคเพื่อไทย 48.8 41.0 - 7.8 
พรรคประชาธิปตย 34.8 32.4 - 2.4 
พรรคชาติไทยพัฒนา   0.8 0.8 เทาเดิม 
พรรคภูมิใจไทย 1.0 0.6 - 0.4 
พรรคพลังชล  0.4 0.6 + 0.2 
พรรครักประเทศไทย 1.6 0.6 - 1.0 
พรรคอ่ืนๆ  0.4 0.6 + 0.2 
ไมแนใจ/ไมรู 12.2 23.2 + 11.0 

 
  3. ขอคําถาม “ณ วันน้ี  ทานคาดวารฐับาลของ น.ส. ยิ่งลักษณฯ จะทํางานครบวาระหรอืไม”           
 

คาดวาจะทํางานครบวาระ 4 ป รอยละ 55.4 
คาดวาจะทํางานไดมากกวา 3 ป   แตไมครบ 4 ป  รอยละ 13.9 
คาดวาจะทํางานไดมากกวา 2 ป   แตไมถึง 3 ป     รอยละ 10.6 
ไมแนใจ/ไมรู รอยละ 20.1 

 
 4. ขอคําถาม “ณ วันน้ี ทานคิดวา นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร ควรมีการปรับครม. หรือไม” 
 

- ควรปรับ รอยละ 45.4 
- ไมควรปรับ รอยละ 22.0 
- ไมแนใจ/ไมรู รอยละ 32.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพ่ือทราบความนิยมของประชาชนระหวางนายกรัฐมนตรีและผูนําฝายคาน 
2. เพ่ือทราบความนิยมในพรรคการเมืองตางๆ ของประชาชน 
3. เพ่ือทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตออายุรัฐบาลของ นส.ยิ่งลักษณ ชินวตัร 
4. เพ่ือทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับ ครม. 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 
โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทาง
โทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,234 คน เปนเพศชายรอยละ 50.9 และเพศหญิงรอยละ 49.1 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท ดวยแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบ
เลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  18 – 20 มิถุนายน 2556 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ        :  22 มิถุนายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
 ชาย 626 50.9 
 หญิง 602 49.1 

รวม 1,234 100.0 
อายุ    
 18 – 25  ป 196 15.9 
 26 – 35  ป  275 22.3 
 36 – 45  ป 311 25.2 
 46 – 55  ป 266 21.6 
 56  ปขึ้นไป 186 15.0 

รวม 1,234 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 907 73.5 
 ปริญญาตรี 284 23.0 
 สูงกวาปริญญาตร ี 43 3.5 

รวม 1,234 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 133 10.7 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 232 18.8 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 280 22.7 
           รับจางทั่วไป 196 15.9 
 พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 127 10.3 
      นักศึกษา 79 6.4 
      เกษตรกร 150 12.2 
      อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 37 3.0 

รวม 1,234 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 มือถือ 084 - 699 - 0580 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


