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    ผลสํารวจเรื�อง  “ความเชื�อมั�นต่อการเปลี�ยนแปลงหลงัมสีภาปฏรูิปแห่งชาติ (สปช.)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สํารวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั�วประเทศ เรื�อง “ความ

เชื�อมั�นต่อการเปลี�ยนแปลงหลงัมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 23.4 มีความสนใจมากถึงมาก

ที�สุดที�จะติดตามข่าวความคบืหน้าการปฏิรูปประเทศโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ที�กาํลงัจะเกดิขึ8น ขณะที�ร้อยละ ��.� 

สนใจและติดตามนอ้ยถึงนอ้ยที�สุด 
 

 เมื�อถามถึงความเชื�อมั�นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่าจะสามารถปฏิรูปประเทศไทยให้เปลี�ยนแปลงไปในทิศทาง

ที�ดีขึ8นได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใดพบว่า ในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.6 เชื�อว่าหลงัการปฏิรูป ปัญหาต่างๆ จะ

ยงัคงมีเหมือนเดิมหรือดีขึ8นเพยีงเลก็น้อยเท่านั8น  ขณะที�ร้อยละ 37.4 เชื�อวา่จะเปลี�ยนแปลงดีขึ(นอยา่งเห็นไดช้ดัเจน       

อย่างไรกต็าม เมื�อพจิารณาถึงด้านที�ประชาชนเชื�อมั�นว่าจะเปลี�ยนแปลงได้ชัดเจนมากที�สุดพบว่าเป็นด้านการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งทางการเมือง (ร้อยละ 45.9) รองลงมาเป็นดา้นการแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชั�น(ร้อยละ 44.3) และดา้นการศึกษา         

การเรียนรู้ และภูมิปัญญา (ร้อยละ 35.5) ส่วนด้านที�ประชาชนเห็นว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงดีขึ8นอย่างชัดเจนน้อยที�สุดคือ ด้าน

การลดความเหลื�อมลํ8าทางเศรษฐกจิและสังคม (ร้อยละ C4.D )  และดา้นการสร้างระบบการเลือกตั(งที�ดี/ไม่มีนโยบายประชา

นิยมแบบสุดโต่ง/ไม่มีการซื(อสิทธิ= ขายเสียง(ร้อยละ 31.6)   
 

 เมื�อถามต่อว่า “เห็นด้วยหรือไม่ที�พรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื�อไทย  ไม่ส่งตัวแทนเข้า

ร่วมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)” ร้อยละ �A.B บอกวา่ “เห็นดว้ย” ขณะที�ร้อยละ �D.� “ไม่เห็นดว้ย” และร้อยละ �A.�            
“ไม่แน่ใจ” 

 

นอกจากนี8ประชาชนร้อยละ 4F.G ยงัเห็นว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ (สนช.) 

และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ควรยื�นและเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชน มีเพียงร้อยละ �.� ที�เห็นวา่ไม่ควร และร้อยละ A.A 
ไม่แน่ใจ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า H/ การเมอืง 

เรื�อง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทั�วประเทศ   (รวม � หน้า) 

 ประชาชนส่วนใหญ่ 23.4% มีความสนใจมากถึงมากที�สุดที�จะติดตามข่าวความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศของ สปช.  

62.6% เชื�อว่าหลงัการปฏิรูปปัญหาต่างๆ จะยงัคงมีเหมือเดิมหรือดีขึ8นเพยีงเลก็น้อยเท่านั8น     

90.4% เห็นควรว่า คสช. สนช. และ สปช. ควรยื�นเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชน 
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สุดท้ายเมื�อถามว่า  เชื�อมั�นมากน้อยเพยีงใดว่าคณะกรรมการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะสามารถคัดเลอืกผู้สมัคร

สมาชิก สปช. อย่างยุติธรรมและโปร่งใส ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.6 บอกว่าเชื�อมั�นมากถึงมากที�สุด ขณะที�ร้อยละ �F.� เชื�อมั�นนอ้ย
ถึงนอ้ยที�สุด 
 

รายละเอียดดงัต่อไปนี(  
 

H. ความสนใจที�จะติดตามข่าวความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที�กาํลงัจะเกดิขึ8น 

 
สนใจและติดตามมากถึงมากที�สุด 
(โดยแบ่งเป็นมากที�สุดร้อยละ HG.2 และมากร้อยละ 3H.M) 

ร้อยละ  23.4 

 

สนใจและติดตามนอ้ยถึงนอ้ยที�สุด 
(โดยแบ่งเป็นนอ้ยร้อยละ BA.A และนอ้ยที�สุดร้อยละ G.F) 

 

ร้อยละ  ��.� 

 

C. ความเชื�อมั�นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที�จะปฏิรูปประเทศไทยในด้านสําคัญต่างๆ ต่อไปนี8 ให้สามารถเปลี�ยนแปลงไป

ในทศิทางที�ดีขึ8นได้ชัดเจนมากน้อยเพยีงใด  
  

ด้าน 

เชื�อว่าจะเหมือนเดิมหรือ  

ดีขึ8นเพยีงเลก็น้อยเท่านั8น 

(ร้อยละ) 

เชื�อว่าจะเปลี�ยนแปลง      

ดีขึ8นอย่างเห็นได้ชัดเจน

(ร้อยละ) 

การแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางการเมือง 54.1 �A.D 

การแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชั�น 55.7 ��.� 

การศึกษา การเรียนรู้ และภูมิปัญญา 64.5 35.5 

การสร้างระบบการเลือกตั(งที�ดี/ ไม่มีนโยบาย

ประชานิยมแบบสุดโต่ง/ ไม่มีการซื(อสิทธิ= ขายเสียง 
68.4 ��.F 

การลดความเหลื�อมลํ(าทางเศรษฐกิจและสังคม 70.3 BD.L 

เฉลี�ยรวม 62.6 MD.G 
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�. ความเห็นต่อขอ้คาํถามที�วา่ “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที�พรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื�อไทย ไม่

ส่งตัวแทนเข้าร่วมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)” 

 
เห็นด้วย ร้อยละ 45.2 

ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 39.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.4 

 

G. ความเห็นต่อขอ้คาํถามที�วา่ “ท่านคิดว่าสมาชิกของ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ (สนช.) 

และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ควรยื�นและเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชนหรือไม่” 
   

เห็นว่าควรยื�นและเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชน ร้อยละ 90.4 

เห็นวา่ไม่ควรยื�นและเปิดเผยทรัพยสิ์นต่อสาธารณชน  ร้อยละ 4.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.5 

 

3. ความเชื�อมั�นต่อคณะกรรมการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ว่าจะสามารถคัดเลอืกผู้สมัครสมาชิก สปช. อย่างยุติธรรมและ

โปร่งใสมากน้อยเพยีงใด 

 

เชื�อมั�นมากถึงมากที�สุด 
(โดยแบ่งเป็นมากที�สุดร้อยละ HF.4 และมากร้อยละ 3C.D) 

ร้อยละ 2M.2 

 

เชื�อมั�นนอ้ยถึงนอ้ยที�สุด 
(โดยแบ่งเป็นนอ้ยร้อยละ BL.B และนอ้ยที�สุดร้อยละ D.B) 

 

ร้อยละ 
 

�F.� 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 

 

วตัถุประสงค์ในการสํารวจ 

- เพื�อสะทอ้นความเห็นของประชาชนต่อความสนใจที�จะติดตามข่าวความคืบหนา้การปฏิรูปประเทศ 
- เพื�อสะทอ้นความเชื�อมั�นของประชาชนต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ที�จะปฏิรูปประเทศไทยในดา้นสาํคญั

ต่างๆ ใหส้ามารถเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�ดีขึ(นไดช้ดัเจนเพียงใด  
- เพื�อสะทอ้นความเห็นของประชาชนต่อการยื�นและเปิดเผยทรัพยสิ์นต่อสาธารณชนของสมาชิกคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
 

ประชากรที�สนใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทั�วประเทศ ที�มีอายุ �G ปี ขึ(นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ(าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ  

       
 ความคลาดเคลื�อน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคลื�อน  ± �% ที�ระดบัความเชื�อมั�น DA% 
 

วธีิการรวบรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที�มีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  �� - �A สิงหาคม BAAL 
      

วนัที�เผยแพร่ผลสํารวจ      :  �F สิงหาคม BAAL 

 

 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. FC-M3F-M3FF 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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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

 

 จํานวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย F�G Ah.F 
            หญิง Fh� �D.� 

รวม H,CCC 100.0 

อายุ   
            �G ปี - �h ปี B�B 17.3 

            �� ปี – �h ปี �hL 25.1 

            �� ปี – Ah ปี ��D 27.8 

            A� ปี - Fh ปี B�G 19.5 

 F� ปี ขึ(นไป �BF 10.3 

รวม H,CCC 100.0 

การศึกษา   
            ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี GA� 69.9 

            ปริญญาตรี �h� 24.8 

            สูงกวา่ปริญญาตรี FA 5.3 

                                 รวม H,CCC 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล �FF 13.6 
 ลูกจา้งเอกชน     BL� 22.4 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    AB� 42.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   AD 4.8 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   B 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ ��D 12.2 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   �� 2.8 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม �F 1.2 

รวม H,CCC 100.0 
                                

 


