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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประเทศไทยวนันีเ้ป็นอย่างไรหลงัผ่าน 8 เดอืน คสช.” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ประเทศไทยวนันีเ้ป็น
อย่างไรหลงัผ่าน 8 เดือน คสช.” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,120 คน พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.2 เห็นว่าการประกาศใช้กฎอยัการศึกตลอดระยะเวลา 8 เดอืนทีผ่่านมามีผลอย่างมากต่อบรรยากาศความ
สงบสุขของประเทศในปัจจุบัน ส่วนร้อยละ 35.3 เห็นวา่มีผลบา้ง ขณะท่ีร้อยละ 16.5 เห็นวา่ไม่มีผล 
 

เม่ือถามว่า “เหตุการณ์ความไม่สงบ การวางระเบิดทีร่ถไฟ BTS สถานีสยาม และห้างพารากอน เป็นการสร้าง
สถานการณ์เพือ่ท้าทายกฎอยัการศึกใช่หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.7 ระบุว่า “ใช่” ขณะท่ีร้อยละ 20.9 ระบุวา่  “ไม่ใช่” และ
ร้อยละ 28.4 ไม่แน่ใจ 

 

นอกจากนีเ้ม่ือถามว่ากฎอยัการศึกยงัจําเป็นสําหรับ คสช. และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการบริหารประเทศ
หรือไม่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 70.4 เห็นว่ายงัจําเป็น ในจาํนวนน้ีร้อยละ 39.2 ใหเ้หตุผลวา่เพือ่เป็นการป้องกนัการชุมนุม
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้และร้อยละ 31.2 เพราะยงัมีการสร้างสถานการณ์ การวางระเบิด การก่อความไม่สงบ ขณะทีร้่อยละ 22.3 เห็นว่าไม่
จําเป็น โดยร้อยละ 13.4 ใหเ้หตุผลวา่จะทาํใหดู้ไม่ดีในสายตาชาวต่างชาติ และร้อยละ 8.9 เห็นวา่จะกระทบต่อการท่องเท่ียว  

 

สําหรับความเห็นต่อคาํถามทีว่่า “ปัจจุบันบรรยากาศในชุมชนหรือจังหวดัทีท่่านอาศัย ยงัมีความขัดแย้ง ความเห็นต่าง 
และการแบ่งฝ่ายทางการเมืองหรือไม่”  ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.9 เห็นว่ายงัมีอยู่บ้าง  ขณะท่ีร้อยละ 38.2 ไม่ค่อยเห็นเลย ส่วนร้อยละ 
9.8 เห็นวา่ยงัมีเหมือนเดิม 

 

เม่ือถามว่า “การที ่พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพืน้ที ่จังหวดันครราชสีมา และไม่มีคนต้าน จะเป็นสัญญาณบ่งช้ีถึง
การเลอืกตั้งรอบหน้าว่าพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม จะสามารถหาเสียงได้ทัว่ประเทศใช่หรือไม่ ” ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.6 บอก
ว่า “ใช่” เพราะปัจจุบันความขัดแย้งลดลงมากจึงน่าจะสามารถหาเสียงทัว่ประเทศได้ ขณะท่ีร้อยละ 40.1 บอกวา่ “ไม่ใช่” 
เพราะคิดวา่การต่อตา้นการหาเสียงของฝ่ายตรงขา้มยงัคงมีอยู ่

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชนส่วนใหญ่ช้ีการวางระเบิดเป็นการท้าทายกฎอยัการศึก 
70.4% บอกกฎอยัการศึกยงัจําเป็น เหตุป้องกนัม๊อบ การก่อการร้าย ระบุมีผลอย่างมากต่อความสงบของประเทศ 

71.1% เห็นว่าประเทศดีขึน้กว่าเดิมภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลอ.ประยุทธ์ 
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สุดท้ายเม่ือถามว่า “ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านคดิว่าประเทศไทย
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางใด” ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.1 ระบุว่า “ดีขึน้กว่าเดิม”  ขณะท่ีร้อยละ 19.6 ระบุวา่ “ยงัเหมือนเดิม” และร้อยละ 
6.9 ระบุวา่ “แยล่งกวา่เดิม”        

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

 
1. การประกาศใช้กฎอยัการศึกตลอดระยะเวลา 8 เดือนทีผ่่านมา มีผลมากน้อยเพยีงใดต่อบรรยากาศความสงบสุขของประเทศ
ในปัจจุบัน  
 

มีผลมาก ร้อยละ 46.2 
มีผลบา้ง ร้อยละ 35.3 
ไม่มีผล ร้อยละ 16.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.0 

 
2. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่  “เหตุการณ์ความไม่สงบ การวางระเบิดทีร่ถไฟ BTS สถานีสยาม และห้างพารากอน เป็นการสร้าง
สถานการณ์เพือ่ท้าทายกฎอยัการศึกใช่หรือไม่” 

 

ใช่ ร้อยละ 50.7 
ไม่ใช่ ร้อยละ 20.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 28.4 

 
3. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “กฎอยัการศึกยงัจําเป็นสําหรับ คสช. และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการบริหารประเทศ
หรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน” 
     

ยงัจําเป็น  
 เพราะเป็นการป้องกนัการชุมนุมทีอ่าจเกดิขึน้ได้   ร้อยละ 39.2 
   เพราะยงัมีการสร้างสถานการณ์ การวางระเบิด การก่อความไม่สงบ  ร้อยละ 31.2  

ร้อยละ 70.4 

ไม่จาํเป็น 
 เพราะจะทาํใหดู้ไม่ดีในสายตาชาวต่างชาติ    ร้อยละ 13.4 
 เพราะจะกระทบต่อการท่องเท่ียว     ร้อยละ   8.9 

ร้อยละ 22.3 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.3 
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4.  ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “ปัจจุบันบรรยากาศในชุมชนหรือจังหวดัทีท่่านอาศัย ยงัมีความขดัแย้ง ความเห็นต่าง และ
การแบ่งฝ่ายทางการเมืองหรือไม่”  
     

เห็นว่ายงัมีอยู่บ้าง    ร้อยละ 50.9 
ไม่ค่อยเห็นเลย ร้อยละ 38.2 
เห็นวา่ยงัมีอยูเ่หมือนเดิม  ร้อยละ 9.8 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.1 

 
5. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่  “การที ่พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพืน้ที ่จังหวดันครราชสีมา และไม่มีคน
ต้าน จะเป็นสัญญาณบ่งช้ีถึงการเลอืกตั้งรอบหน้าว่าพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม จะสามารถหาเสียงได้ทัว่ประเทศใช่หรือไม่ ” 
   

ใช่ เพราะปัจจุบันความขัดแย้งลดลงมากจึงน่าจะสามารถหาเสียงทัว่ประเทศได้ ร้อยละ 45.6 
ไม่ใช่ เพราะคิดวา่การต่อตา้นการหาเสียงของฝ่ายตรงขา้มยงัคงมีอยู ่ ร้อยละ 40.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.3 

 
6. ความเห็นต่อขอ้คาํถามท่ีวา่ “ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านคดิว่าประเทศไทย
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางใด” 
 

ดีขึน้กว่าเดิม ร้อยละ 71.1 
ยงัเหมือนเดิม ร้อยละ 19.6 
แยล่งกวา่เดิม        ร้อยละ 6.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.4 

 
 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อความจาํเป็นในการประกาศใชก้ฎอยัการศึก และผลต่อการบรรยากาศความสงบ

สุขของประเทศในปัจจุบนั 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการลงพ้ืนท่ีของ พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ในจงัหวดันครราชสีมา และไม่มี

คนตา้น จะเป็นสญัญาณบ่งช้ีถึงการเลือกตั้งรอบหนา้วา่พรรคการเมืองฝ่ายตรงขา้ม จะสามารถหาเสียงได้
ทัว่ประเทศ  

- เพื่อต้องการทราบความเห็นว่าการบริหารประเทศของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นําประเทศไทย
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 

- เพื่อต้องการทราบว่าปัจจุบนับรรยากาศในชุมชนหรือจังหวดัท่ีกลุ่มตวัอย่างอาศยั ยงัมีความขดัแยง้ 
ความเห็นต่าง การแบ่งฝ่ายทางการเมืองหรือไม่ 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  3 - 4 กมุภาพนัธ์ 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  7 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 575 51.3 
            หญิง 545 48.7 

รวม 1,120 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 143 12.8 
            31 ปี – 40 ปี 281 25.1 
            41 ปี – 50 ปี 314 28.0 
            51 ปี - 60 ปี 248 22.1 
 61 ปี ข้ึนไป 134 12.0 

รวม 1,120 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 719 64.2 
            ปริญญาตรี 312 27.9 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 89 7.9 
                                 รวม 1,120 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 162 14.5 
 ลูกจา้งเอกชน     275 24.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    443 39.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   62 5.5 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   3 0.3 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 147 13.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   22 2.0 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 6 0.5 

รวม 1,120 100.0 
                         


