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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง                       รวม  4 หนา 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
ประเทศไทยกับการปฏิรปู 

 
ประชาชน 79% ชี้ประเทศไทยจําเปนตองปฏิรูป   41% บอกการปฏิรูปตองเริ่มท่ีดานการเมืองการ
ปกครอง  75% อยากใหปฏิรูปเรื่องความศักด์ิสิทธิ์เด็ดขาดของกฎหมายมากท่ีสุด และ  
40% เชื่อภาคประชาชน คือกลไกสําคัญท่ีสุดในการกําหนดความสําเร็จของการปฏิรูป  
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนครอบคลุม 75 
จังหวัดจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ จํานวน 631  คน ในหัวขอ “ประเทศไทยกับการปฏิรูป” พบวา 
 

 ประชาชนรอยละ 79.3 เห็นวาในเวลานี้ประเทศไทยจําเปนจะตองมีการปฏิรูปดานตางๆ ขณะท่ีรอยละ 20.7 
เห็นวายังไมจําเปนตองปฏิรูป  เม่ือถามตอวาหากจําเปนตองปฏิรูป การปฏิรูปตองเร่ิมตนอยางจริงจังในดานใดกอน  
รอยละ 41.0  เห็นวาควรปฏิรูปดานการเมือง/การปกครองกอน  รองลงมารอยละ 22.8 เห็นวาควรปฏิรูปดาน
เศรษฐกิจ  และรอยละ 20.6 เห็นวาควรปฏิรูปดานกฎหมาย   
 

สําหรับเร่ืองท่ีประชาชนอยากใหมีการปฏิรูปมากท่ีสุดคือ เร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิเด็ดขาดของกฎหมาย (รอยละ 
75.4 ) รองลงมาเปนเร่ืองการซ้ือเสียงเลือกต้ัง (รอยละ 67.4)  และเร่ืองคดีคอรรัปช่ันตองไมมีอายุความ (รอยละ 
67.0)   สวนประเด็นการปฏิรูปวงการตํารวจมีประชาชนรอยละ 32.0 ท่ีตองการใหมีการปฏิรูป เชนเดียวกับประเดน็
ผูวาราชการจังหวัดตองมาจากการเลือกต้ังท่ีประชาชนรอยละ 31.9 ท่ีตองการใหมีการปฏิรูป 
 

 สุดทายเม่ือถามวา ภาคสวนใดคือกลไกสําคัญในการกําหนดความสําเร็จของการปฏิรูป รอยละ 39.6 บอกวา 
ภาคประชาชน  รองลงมารอยละ 24.1 คือ ผูนําประเทศ  และรอยละ 17.6 คือ ภาคนักการเมือง  ขณะท่ี กองทัพ     
ภาคนักวิชาการ  และภาคธุรกิจมีประชาชนเพียงรอยละ 7.0 รอยละ 6.0 และรอยละ 3.0 ตามลําดับท่ีเห็นวาจะเปน
กลไกสําคัญในการกําหนดความสําเร็จของการปฏิรูป 
 
รายละเอียดดังตอไปนี ้
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1. เวลานี้ประเทศไทยจําเปนตองปฏิรูปดานตางๆ หรือไม  
       รอยละ   79.3 เห็นวา “จําเปนตองปฏิรูป”   
  รอยละ   20.7 เห็นวา “ไมจําเปนตองปฏิรูป”     
 
2. หากตองปฏิรูป  การปฏิรูปตองเริ่มตนอยางจริงจังในดานใดมากท่ีสุดกอน   
  รอยละ   41.0 การเมือง/การปกครอง     
  รอยละ   22.8 เศรษฐกิจ    
      รอยละ   20.6 กฎหมาย  
  รอยละ   13.5 สังคม     
  รอยละ    2.1 อ่ืนๆ คือ  การศึกษา  ศีลธรรม  จิตสํานึก 
 
3. หากตองปฏิรูป  อยากใหมีการปฏิรูปเร่ืองใดมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก   
  รอยละ   75.4 ความศักดิ์สิทธ์ิเด็ดขาดของกฎหมาย  
  รอยละ   67.4 การซ้ือเสียงเลือกตั้ง 
  รอยละ   67.0 คดีคอรรัปชั่นตองไมมีอายุความ     
  รอยละ 32.0 ปฏิรูปวงการตํารวจ   
  รอยละ   31.9 ผูวาราชการจังหวัดตองมาจากการเลือกต้ัง     
  รอยละ 16.6 ปฏิรูปส่ือมวลชน  
  รอยละ  2.9 อ่ืนๆ เชน วินยัของคนไทย  ความคิด การศกึษา คุณธรรม  
 
4. ภาคสวนใดคือกลไกสําคญัท่ีสุดในการกําหนดความสําเร็จของการปฏิรูป  
  รอยละ   39.6 ภาคประชาชน   
   รอยละ   24.1 ผูนําประเทศ  
  รอยละ   17.6 ภาคนักการเมือง   
  รอยละ     7.0 กองทัพ      
  รอยละ     6.0 ภาคนักวิชาการ     
  รอยละ     3.0 ภาคธุรกิจ      
  รอยละ     2.7 อ่ืนๆ ขาราชการ  ทุกภาคสวน  
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสะทอนความคิดเห็นของประชาชนวาในเวลานี้ประเทศไทยควรตองปฏิรูปหรือไม  และถาหากจะมี
การปฏิรูป  ควรจะปฏิรูปเร่ืองอะไรบาง  และใครคือผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความสําเร็จของการปฏิรูป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดย
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุม
ตัวอยางท้ังส้ิน 631 คน เปนเพศชายรอยละ 49.8 และเพศหญิงรอยละ 50.2 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน  ± 4% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท ดวยแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบ
เลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
กอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  12 - 14  ธันวาคม 2556 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ        :  15 ธันวาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ    
 ชาย 314 49.8 
 หญิง 317 50.2 

รวม 631 100.0 

อายุ    
 18 – 25  ป 75 11.9 
 26 – 35  ป  139 22.0 
 36 – 45  ป 158 25.0 
 46 – 55  ป 170 26.9 
 56  ปข้ึนไป 89 14.2 

รวม 631 100.0 

การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 407 64.5 
 ปริญญาตรี 173 27.4 
 สูงกวาปริญญาตรี 51 8.1 

รวม 631 100.0 

อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 84 13.3 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 121 19.2 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 157 24.9 
            รับจางท่ัวไป 94 14.9 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอาย ุ 59 9.4 
      นักศึกษา 31 4.9 
      เกษตรกร 78 12.4 
      อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 7 1.0 

รวม 631 100.0 

 
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 


