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ผลสาํรวจเรือ่ง  

“อนาคตพรรคเพ่ือไทย อนาคตประชานิยม หลงั น.ส.ย่ิงลกัษณ์ ถกูถอดถอน” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ ไดด้ําเนินการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรื่อง “อนาคตพรรคเพ่ือไทย อนาคตประชานิยม หลงั น.ส.ย่ิงลกัษณ์ ถกูถอดถอน” โดยเก็บขอ้มูลจาก
ประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไป จาํนวน 959 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

 

ประชาชนร้อยละ 45.7 มีความเหน็ว่าสาเหตุหลกัท่ีทาํให้ น.ส.ย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกฯ ถกู
ถอดถอนมากท่ีสุด คือ การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรบัจาํนําข้าว  รองลงมารอ้ยละ 
24.5 คดิว่าเป็นเกมการเมอืงของฝ่ายตรงขา้ม  และรอ้ยละ 15.8 คดิว่าเกดิจากดําเนินโครงการขาดทุน ทําให้
ประเทศเป็นหน้ี ทีเ่หลอืรอ้ยละ 14.0 ไมแ่น่ใจ อย่างไรกต็ามเม่ือพิจารณาเฉพาะผูท่ี้สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย
พบว่า ร้อยละ 41.0 คิดว่าสาเหตุหลกัมาจากเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม ขณะท่ีผู้ท่ีไม่ได้สนับสนุน
พรรคเพ่ือไทยร้อยละ 62.9 คิดว่าสาเหตุหลกัมาจากการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรบั
จาํนําข้าว 

 

ทัง้น้ี ประชาชนร้อยละ 57.6 คิดว่าหากมีการเลือกตัง้สมยัหน้าพรรคเพ่ือไทยจะยงัคงใช้นโยบาย
ประชานิยมในการหาเสียงเหมือนเดิม  และรอ้ยละ 30.5 คดิวา่พรรคเพือ่ไทยคงจะลดการใชน้โยบายประชานิยม
ในการหาเสยีงลง ทีเ่หลอืรอ้ยละ 11.9 ไมแ่น่ใจ 

 

เม่ือถามต่อว่าการเลือกตัง้สมยัหน้าจะสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีใช้นโยบายประชานิยมอย่าง
โครงการรบัจาํนําข้าวในการหาเสียงหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 44.6 ระบุว่าจะยงัสนับสนุนแต่ต้องไม่มี
เรื่องทุจริต รองลงมารอ้ยละ 21.1 จะไม่สนับสนุนเดด็ขาด  และรอ้ยละ 17.6 ระบุว่าไม่สนับสนุน เพราะโอกาส
ขาดทุนสงู/ประเทศเป็นหน้ี มเีพยีงรอ้ยละ 10.1 เทา่นัน้ทีจ่ะสนบัสนุนเหมอืนเดมิ 

 

 ส่วนบคุคลท่ีอยากให้เป็นตวัแทนพรรคเพ่ือไทยในการชิงตาํแหน่งนายกฯ ในการเลือกตัง้สมยั 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง 

เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ    (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 45.7%เช่ือว่าน.ส.ย่ิงลกัษณ์ถกูถอดถอนเพราะปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต 
มากกว่าเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม 
44.6 % ยงัสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีคิดจะใช้นโยบายประชานิยมอย่างจาํนําข้าวอยู่ แต่ต้องไม่มีทุจริต 
57.3% ยงัสนับสนุนพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตัง้สมยัหน้า 
46.5 % ระบวุ่าการถอดถอนไม่ส่งผลต่อการสร้างความปรองดอง 



 

 

 

2

หน้า ประชาชนร้อยละ 39.7 ระบุว่าให้ ใครกไ็ด้ท่ีส่งในนามพรรคเพ่ือไทยเพราะเช่ือมัน่ในพรรคเพ่ือไทย
รองลงมารอ้ยละ12.6 อยากใหเ้ป็นนักการเมอืงคนอื่นๆ ในพรรคเพื่อไทย และรอ้ยละ 5.0 อยากใหเ้ป็นคนใน
ครอบครวั/คนในตระกลูชนิวตัร ขณะท่ีร้อยละ 38.3 ระบวุ่าไม่ได้เลือกพรรคเพ่ือไทยอยู่แล้ว 

 

สาํหรบัความเห็นต่อการถอดถอน น.ส.ย่ิงลกัษณ์ ในครัง้น้ีว่าจะส่งผลต่อแผนการสร้างความ
ปรองดองของ คสช. และรฐับาล อย่างไร ประชาชนร้อยละ 46.5 ระบุว่าไม่ส่งผลเพราะการถอดถอนไม่
เก่ียวกบัเร่ืองการปรองดอง แต่เป็นเพราะการคอรร์ปัชัน่ รองลงมารอ้ยละ 26.0 ระบุวา่อาจจะสง่ผลบา้ง และ
รอ้ยละ 19.0 ระบุวา่สง่ผลอยา่งมากโดยคาดวา่ความปรองดองจะเกดิขึน้ชา้ไปอกี ทีเ่หลอืรอ้ยละ 8.5 ไมแ่น่ใจ 
 
 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความเหน็ประชาชนเก่ียวกบัสาเหตหุลกัท่ีทาํให้ น.ส.ย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกฯ ถกูถอดถอนใน
การดาํเนินโครงการรบัจาํนําข้าว คือ 

 

 

ผูส้นับสนุน 

พรรคเพ่ือไทย 

(ร้อยละ) 

ผูไ้ม่สนับสนุน 

พรรคเพ่ือไทย 

(ร้อยละ) 

ภาพรวม 

(ร้อยละ) 

การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการ   35.5 62.9 45.7 

เป็นเกมการเมอืงของฝา่ยตรงขา้ม   41.0 7.1 24.5 

การขาดทุน ทาํใหป้ระเทศเป็นหน้ี 13.1 21.2 15.8 

ไมแ่น่ใจ 10.4 8.8 14.0 

 
 

2.  ความเหน็ต่อคาํถามท่ีว่า “พรรคเพ่ือไทยว่าจะยงัใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงอีกหรือไม่” 
  

จะยงัคงใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงเหมือนเดิม   ร้อยละ 57.6 
จะลดการใชน้โยบายประชานิยมในการหาเสยีง รอ้ยละ 30.5 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 11.9 
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3. ความเหน็ต่อคาํถามท่ีว่า “ในการเลือกตัง้สมยัหน้า ท่านจะสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีใช้นโยบาย
ประชานิยมอย่างโครงการรบัจาํนําข้าวในการหาเสียง  หรือไม่” 

 

สนบัสนุนเหมอืนเดมิ รอ้ยละ  10.1 
สนับสนุน  แต่ต้องไม่มีเร่ืองทุจริต ร้อยละ  44.6 
ไมส่นบัสนุน  เพราะโอกาสขาดทุนสงู/ประเทศเป็นหน้ี รอ้ยละ  17.6 
ไมส่นบัสนุนเดด็ขาด รอ้ยละ  21.1 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  6.6 

 
4. บคุคลท่ีอยากให้เป็นตวัแทนพรรคเพ่ือไทยในการชิงตาํแหน่งนายกฯ ในการเลือกตัง้สมยัหน้า คือ 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
5. ความเหน็ต่อการถอดถอน น.ส.ย่ิงลกัษณ์ ในครัง้น้ีว่าจะส่งผลต่อแผนการสร้างความปรองดองของ คสช.  

และรฐับาล อย่างไร 
 

ไม่ส่งผล  เพราะการถอดถอนไม่เก่ียวกบัเร่ืองการปรองดอง 
แต่เป็นเพราะการคอรร์ปัชัน่ 

ร้อยละ 46.5 

สง่ผลบา้ง  แต่การถอดถอนกต็อ้งมแีละดาํเนินไปตามกระบวนการ รอ้ยละ 26.0 
สง่ผลอยา่งมาก  โดยคาดวา่ความปรองดองจะเกดิขึน้ชา้ไปอกี รอ้ยละ 19.0 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 8.5 

 

 

 
 
 
 
 
 

จะสนับสนุนพรรคเพ่ือไทย โดย..... ร้อยละ 57.3 
 ใครกไ็ดท้ีส่ง่ในนามพรรคเพือ่ไทยเพราะเชื่อมัน่ในพรรคเพือ่ไทย รอ้ยละ 39.7 
 นกัการเมอืงคนอื่นๆ ในพรรคเพือ่ไทย    รอ้ยละ 12.6 
 คนในครอบครวั/คนในตระกลูชนิวตัร    รอ้ยละ 5.0 
ไม่ได้เลือกพรรคเพ่ือไทยอยู่แล้ว ร้อยละ 38.3 
อื่นๆ อาท ิบุคคลทีไ่มม่ปีระวตัดิา้นทุจรติ มคีวามสามารถ มคีวามจรงิใจ ฯลฯ  รอ้ยละ 4.4 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพื่อสํารวจความเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบั กรณีที่ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีถูกถอด
ถอน วา่อะไรเป็นสาเหตุหลกัทีท่าํถูกถอดถอน อนาคตของพรรคเพื่อไทย และทศิทางการตอบรบัของประชาชนต่อ
การใชน้โยบายประชานิยมของพรรคอื่นๆ ทีห่าเสยีงในการเลอืกตัง้สมยัหน้า รวมถงึผลกระทบต่อแผนการสรา้ง
ความปรองดองของ คสช. และรฐับาล เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง
ไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  26-27 มกราคม 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  28 มกราคม 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 529 55.2 
            หญงิ 430 44.8 

รวม 959 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 168 17.5 
            31 ปี – 40 ปี 236 24.6 
            41 ปี – 50 ปี 241 25.2 
            51 ปี - 60 ปี 198 20.6 
            61 ปี ขึน้ไป 116 12.1 

รวม 959 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 613 63.9 
            ปรญิญาตร ี 268 28.0 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 78 8.1 
                                 รวม 959 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 126 13.1 
 ลกูจา้งเอกชน     219 22.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    384 40.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   56 5.8 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 128 13.3 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   33 3.4 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 12 1.3 

รวม 959 100.0 
                                

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  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 
 


