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  ผลสํารวจเร่ือง  “แนวคดิ การจดัตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “แนวคดิ การจัดตั้งรัฐบาล
แห่งชาต”ิ โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,117 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3 เห็น
ด้วยกบัแนวคิด “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาต”ิ มาสานต่อรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์  เพือ่การปฏิรูปและสร้างความปรองดอง เพราะ
ทุกอย่างยงัไม่พร้อม ความขัดแย้งอาจจะเกดิขึน้อกี หากจัดให้มีการเลอืกตั้งในทนัท ีขณะท่ีร้อยละ 35.5 ไม่เห็นดว้ย  เพราะ เห็น
วา่เลือกตั้งเท่านั้นท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้ ท่ีเหลือร้อยละ 8.2 ไม่แน่ใจ เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายภูมิภาคทัว่ประเทศพบวา่ 

 

ภาคใต้เป็นภาคทีป่ระชาชนเห็นด้วยกบัการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติมากทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 62.1 ขณะท่ีร้อยละ 31.1 ไม่
เห็นดว้ย  ท่ีเหลือร้อยละ 6.8 ไม่แน่ใจ 

 

ภาคกลางมีประชาชนเห็นด้วยกบัการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติคดิเป็นร้อยละ 60.6 ขณะท่ีร้อยละ 26.5 ไม่เห็นดว้ย           
ท่ีเหลือร้อยละ 12.9 ไม่แน่ใจ 

 

ภาคตะวนัออกมีประชาชนเห็นด้วยกบัการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติคดิเป็นร้อยละ 59.8 ขณะท่ีร้อยละ 35.5 ไม่เห็นดว้ย  
ท่ีเหลือร้อยละ 4.7 ไม่แน่ใจ 

 

กรุงเทพมหานครมีประชาชนเห็นด้วยกบัการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติคดิเป็นร้อยละ 55.7 ขณะท่ีร้อยละ 36.5 ไม่เห็นดว้ย 
ท่ีเหลือร้อยละ 7.8 ไม่แน่ใจ 

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประชาชนเห็นด้วยกบัการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาตคิดิเป็นร้อยละ 53.9 ขณะท่ีร้อยละ 35.7 ไม่
เห็นดว้ย ท่ีเหลือร้อยละ 10.4 ไม่แน่ใจ 

 

ภาคเหนือมีประชาชนเห็นด้วยกบัการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติคดิเป็นร้อยละ 53.6 ขณะท่ีร้อยละ 40.5 ไม่เห็นดว้ย ท่ี
เหลือร้อยละ 5.9 ไม่แน่ใจ 

 

ปริมณฑลมีประชาชนเห็นด้วยกบัการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติน้อยทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 50.0 ขณะท่ีร้อยละ 46.2 ไม่เห็น
ดว้ย ท่ีเหลือร้อยละ 3.8 ไม่แน่ใจ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

ประชาชนส่วนใหญ่ 56.3% เห็นด้วยกบัแนวคดิ “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาต”ิ   
ช้ีคนใต้เห็นด้วยมากทีสุ่ด  ขณะทีค่นเหนือและอสีานกเ็ห็นด้วยกบัแนวคดินี ้
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โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัแนวคดิ “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาต”ิ มาสานต่อรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์  เพือ่การปฏิรูปและ
สร้างความปรองดอง” 
 

เห็นด้วย เพราะ ทุกอย่างยงัไม่พร้อม ความขัดแย้งอาจจะเกดิขึน้อกี  
หากจัดให้มีการเลอืกตั้งในทนัท ี 

ร้อยละ 56.3 

ไม่เห็นดว้ย  เพราะ เห็นวา่เลือกตั้งเท่านั้นท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้ ร้อยละ 35.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.2 

 

 เม่ือแยกพจิารณาเป็นแต่ละภาค พบว่า 
 

ภาค 
เห็นด้วยกบัแนวคดิการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ใต ้ 62.1 31.1 6.8 100.0 
กลาง 60.6 26.5 12.9 100..0 
ตะวนัออก 59.8 35.5 4.7 100.0 
กรุงเทพมหานคร 55.7 36.5 7.8 100..0 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 53.9 35.7 10.4 100.0 
เหนือ 53.6 40.5 5.9 100.0 
ปริมณฑล 50.0 46.2 3.8 100..0 

 
 
 

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 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อแนวคิดการจดัตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 

 
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   :  21-23 กรกฎาคม 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  25 กรกฎาคม 2558 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 586 52.5 
            หญิง 531 47.5 

รวม 1,117 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 181 16.2 
            31 ปี – 40 ปี 255 22.8 
            41 ปี – 50 ปี 290 26.0 
            51 ปี - 60 ปี 262 23.5 
 61 ปี ข้ึนไป 129 11.5 

รวม 1,117 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 753 67.4 
            ปริญญาตรี 297 26.6 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 67 6.0 
                                 รวม 1,117 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 156 14.0 
 ลูกจา้งเอกชน     252 22.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั  467 41.7 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   59 5.3 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 1 0.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   131 11.7 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 38 3.4 
 เกษตรกร 13 1.2 

รวม 1,117 100.0 
                         


