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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง                      รวม  4 หนา 
 
 
ผลสํารวจเร่ือง “คะแนนนิยมเปนอยางไร หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. เปนโมฆะ” 

 
ปญหาการเมืองทําคะแนนนิยม  น.ส.ย่ิงลักษณ  และนายอภิสิทธ์ิ ลดลง 

50.7% เห็นวาควรมี นายกฯ คนกลาง กอนการเลือกตั้งครั้งใหม 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนจากทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,068  คน ในหัวขอ “คะแนนนิยมเปนอยางไร หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสนิ
เลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. เปนโมฆะ” พบวา 
 
 คะแนนนิยมนายกฯ ย่ิงลักษณ ชินวัตร อยูที่รอยละ  24.8 ลดลงจากผลสํารวจเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2556 รอยละ 1.9  (จากเดิมรอยละ 26.7) เชนเดียวกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย  มีคะแนนนิยมอยูที่ รอยละ 18.7 โดยลดลงจากการสํารวจคร้ังที่ผานมา รอยละ 16.1 (จากเดิมรอย
ละ 34.8) 
 
 ดานคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบวาพรรคเพ่ือไทยมีคะแนนนิยมเทากับรอยละ 27.0 ลดลงจาก
การสํารวจครั้งที่ผานมารอยละ 1.2 (จากเดิม รอยละ 28.2 ) สวนพรรคประชาธิปตยมีคะแนนนิยมรอยละ 20.3 
ลดลงจากการสํารวจคร้ังที่ผานมา รอยละ 16.9 (จากเดิมรอยละ 37.2) 
  
 สวนความเห็นตอขอคําถาม “สถานการณ ณ วันน้ี ควรมีนายกรัฐมนตรีคนกลาง เพื่อดําเนินการ
ปฏิรูปการเมือง กอนการเลือกตั้งครั้งใหมหรือไม” ประชาชนรอยละ 50.7 เห็นวาควรมี และรอยละ 29.2 
เห็นวาไมควรมี ที่เหลือรอยละ 20.1 ไมแนใจ 
 
 สําหรับบุคคลที่นาเคารพนับถือในสังคมที่อยากใหมาเปนคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยความ
ขัดแยงมากที่สุด อันดับ 1 คือ นายอานันท ปนยารชุน รองลงมาคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท  
    

รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1. ความเห็นตอขอคําถาม “หากวันน้ีเปนวันเลือกตั้ง  ทานจะสนับสนุนใครเปนนายกรัฐมนตรีระหวาง  
    น.ส.ย่ิงลักษณ  ชินวัตร  กับ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ”   
 

 สํารวจเม่ือ
 พ.ย. 55  
(รอยละ) 

สํารวจเม่ือ
 มิ.ย. 56  
(รอยละ) 

สํารวจเม่ือ 
พ.ย. 56  
(รอยละ) 

สํารวจเม่ือ
มี.ค.57 

(รอยละ) 
น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร     51.2 40.4 26.7 24.8
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   33.1 31.7 34.8 18.7
คนอ่ืน/ไมแนใจ/ไมรู 15.7 27.9 38.5 56.5

 
2. ความเห็นตอขอคําถาม “หากวันน้ีเปนวันเลือกตั้ง  ทานจะเลือกพรรคการเมืองใด” 
 
 

จะเลือกพรรค... 
สํารวจเม่ือ
 พ.ย. 55  
(รอยละ) 

สํารวจเม่ือ
มิ.ย.56  
(รอยละ) 

สํารวจเม่ือ 
พ.ย.56  
(รอยละ) 

สํารวจเม่ือ
มี.ค.57 

(รอยละ) 
พรรคเพ่ือไทย 48.8 41.0 28.2 27.0
พรรคประชาธปิตย 34.8 32.4 37.2 20.3
พรรคชาติไทยพัฒนา  0.8 0.8 0.8 2.9
พรรคภูมิใจไทย 1.0 0.6 0.7 0.7
พรรคพลังชล  0.4 0.6 0.6 0.6
พรรครักประเทศไทย 1.6 0.6 1.2 1.3
พรรคอ่ืนๆ  0.4 0.6 2.3 2.9
ไมแนใจ/ไมรู 12.2 23.4 29.0 44.3

 
  3. ความเห็นตอขอคําถาม “สถานการณ ณ วันน้ี ควรมีนายกรัฐมนตรีคนกลาง เพื่อดําเนินการปฏิรูป

การเมือง กอนการเลือกตั้งครั้งใหมหรือไม”       
 
 

เห็นวาควร รอยละ 50.7
เห็นวาไมควร รอยละ 29.2
ไมแนใจ รอยละ 20.1
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4. บุคคลที่นาเคารพนับถือในสังคมที่อยากใหมาเปนคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยความขัดแยงมากที่สุด  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

นายอานันท ปนยารชุน รอยละ 6.4 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท รอยละ 4.1 
พลเอกประยทุธ จันทรโอชา รอยละ 1.4 
คนอ่ืนๆ อาทิ นายบรรหาร ศิลปอาชา  พล.อ ชวลติ ยงใจยุทธ
           ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และ นายพลากร สุวรรณรัฐ เปนตน 

รอยละ 5.3 

 
ไมรูจะใหใครเปนคนกลางดี รอยละ 40.5 
ไมมีคนที่เหมาะสม รอยละ 28.3 
ไมออกความเห็น รอยละ 14.0 

 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพ่ือสะทอนความนิยมของประชาชนในตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีและอดีตผูนําฝายคาน 
2. เพ่ือสะทอนความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองตางๆ  
3. เพ่ือสะทอนความคิดเห็นของประชาชนตอการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลาง เพ่ือปฏิรูปการเมืองกอน

การเลือกตั้ง 
4. เพ่ือตองการใหประชาชนเสนอบุคคลที่อยากใหมาเปนคนกลางในการไกลเกลีย่ความขัดแยง 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 
โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,068 คน เปนเพศชายรอยละ 50.4 และเพศหญิงรอยละ 49.6 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท ดวยแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบ

เลือกตอบ (Check List Nominal) และขอคําถามปลายเปด (Open End) จากน้ันคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  24 – 26 มีนาคม 2557 
 

วันที่เผยแพรผลสํารวจ        :  27 มีนาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
 ชาย 538 50.4 
 หญิง 530 49.6 

รวม 1,068 100.0 
อายุ    
 18 – 25  ป 88 8.2 
 26 – 35  ป  178 16.7 
 36 – 45  ป 287 26.9 
 46 – 55  ป 267 25.0 
 56  ปขึ้นไป 248 23.2 

รวม 1,068 100.0 
การศึกษา  
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 726 67.9 
 ปริญญาตรี 271 25.4 
 สูงกวาปริญญาตร ี 71 6.7 

รวม 1,068 100.0 
อาชีพ  
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 118 11.0 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 173 16.2 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 245 22.9 
           รับจางทั่วไป 189 17.7 
 พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 147 13.8 
      นักศึกษา 32 3.0 
      เกษตรกร 140 13.1 
      อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 24 2.3 

รวม 1,068 100.0 
 

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 
 


