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ประชาชน 61.7% ระบตุัง้ศนูยป์ราบโกงการทาํประชามติ ของ นปช. ไม่ส่งผลต่อการลงประชามติ
53.5% ไม่กงัวลว่าการท่ี คสช. สกดักัน้การเปิดศนูยป์ราบโกง ฯ จะทาํให้เกิดการต่อต้านรนุแรงขึน้จากกลุ่ม นปช. 

43.4 %ระบวุ่าไม่อยากให้ ยเูอน็ เข้ามาสงัเกตการณ์การทาํประชามติ  
พร้อมระบกุารท่ี นปช. ย่ืนเรื่องให้สหประชาชาติ(ยเูอน็) เข้ามาสงัเกตการณ์ ส่งผลเสียกบัประเทศ 

 
ผลสาํรวจเร่ือง “ประชาชนคิดอย่างไรกบัการแสดงท่าทีคู่ขนานของกลุ่ม นปช. ต่อการทาํประชามติ”  

 กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ ดาํเนินการสาํรวจความคดิเหน็เรือ่ง “ประชาชนคิด

อย่างไรกบัการแสดงท่าทีคู่ขนานของกลุ่ม นปช. ต่อการทําประชามติ” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนทัว่

ประเทศ จาํนวนรวมทัง้สิน้ 1,085 คน พบวา่ 

 ประชาชนร้อยละ 37.8 ระบุว่าการท่ี นปช. ออกมาเคล่ือนไหว เรื่องการตัง้ศนูยป์ราบโกงการ

ทาํประชามติทัว่ประเทศเป็นการปลกุระดมมวลชนทางอ้อม ขณะทีร่อ้ยละ 28.4 ระบุวา่ ไมใ่ช ่ทีเ่หลอืรอ้ยละ 

33.8 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 

 ทัง้น้ีความเห็นต่อการตัง้ศูนย์ปราบโกงการทําประชามติ ของ นปช. จะส่งผลต่อการลง

ประชามติรบั/ไม่รบั ร่างรฐัธรรมนูญของหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 61.7 ระบุว่าไม่ส่งผล ขณะที่รอ้ยละ 18.8 

ระบุวา่สง่ผล ทีเ่หลอืรอ้ยละ 19.5 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 

  ส่วนความกงัวลต่อการท่ี คสช. สกดักัน้การเปิดศนูยป์ราบโกง ฯ แต่ละแห่งว่าจะทาํให้เกิดการ

ต่อต้านรนุแรงขึ้นจากกลุ่ม นปช. นัน้ ประชาชนร้อยละ 53.5 ระบุว่าไม่กงัวล ขณะที่รอ้ยละ 37.2 ระบุว่า

กงัวล ทีเ่หลอืรอ้ยละ 9.3 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 

 สาํหรบัความเหน็ต่อการท่ี นปช. ย่ืนเรื่องให้สหประชาชาติ(ยูเอน็) เข้ามาสงัเกตการณ์การทาํ

ประชามติ ประชาชนร้อยละ 37.0 ระบวุ่า น่าจะส่งผลเสียกบัประเทศมากกว่า ขณะทีร่อ้ยละ 35.0  

ระบุวา่ น่าจะสง่ผลดกีบัประเทศมากกวา่ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 28.0 ระบุวา่ ไมแ่น่ใจ 

 เม่ือถามถึงความเช่ือมัน่ต่อ พล.อ.ประยุทธ ์นายกรฐัมนตรี ว่าจะสามารถทาํให้สหประชาชาติ

และนานาชาติเข้าใจการทาํหน้าท่ีของรฐับาลไทยในสถานการณ์ปัจจบุนัได้ พบว่าประชาชน ร้อยละ 49.2 

ระบวุ่าเช่ือมัน่ปานกลาง รองลงมารอ้ยละ 37.5 ระบุวา่ เชื่อมัน่มาก และรอ้ยละ 13.3 ระบุวา่ เชื่อมัน่น้อย     

 สดุท้ายเม่ือถามว่า “อยากให้สหประชาชาติ(ยูเอน็) เข้ามาสงัเกตการณ์ การลงประชามติหรือไม่” 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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ประชาชนร้อยละ 43.4 ระบวุ่าไม่อยากให้เข้ามาสงัเกตการณ์ ขณะที่ร้อยละ 34.0 ระบุว่าอยากให้เข้ามา

สงัเกตการณ์ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 22.6 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ      
 

 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. ความเหน็ต่อการท่ี นปช. ออกมาเคล่ือนไหว เร่ืองการตัง้ศนูยป์ราบโกงการทาํประชามติทัว่ประเทศ  

   ว่าเป็นการปลกุระดมมวลชนทางอ้อมหรือไม่ 

 คิดว่าใช่   ร้อยละ 37.8   

 คดิวา่ไมใ่ช ่   รอ้ยละ  28.4   

 ไมแ่น่ใจ    รอ้ยละ  33.8 

 
2. ความเหน็ต่อการตัง้ศนูยป์ราบโกงการทาํประชามติ ของ นปช. ว่าจะส่งผลต่อการลงประชามติรบั/ไม่

รบั ร่างรฐัธรรมนูญหรือไม่ 
   

  ไม่ส่งผล   ร้อยละ 61.7  

  สง่ผล    รอ้ยละ 18.8    

  ไมแ่น่ใจ   รอ้ยละ 19.5  

  
3.  ความกงัวลต่อการท่ี คสช. สกดักัน้การเปิดศนูยป์ราบโกง ฯ แต่ละแห่งว่าจะทาํให้เกิดการต่อต้าน 

    รนุแรงขึน้จากกลุ่ม นปช. 
 

 ไม่กงัวล  ร้อยละ 53.5  

  - เพราะทุกคนอยากให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้  ร้อยละ 43.6 

  - เพราะ นปช. คงไมอ่ยากเคลื่อนไหวตอบโตร้นุแรงในชว่งน้ี  รอ้ยละ 9.9   
 

 กงัวล    รอ้ยละ 37.2 

  - แต่เชื่อมัน่วา่ คสช. สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้  รอ้ยละ 26.3 

  - กลวัวา่จะมกีารปลุกระดมมวลชนดว้ยวธิอีื่น    รอ้ยละ 10.9 

    จนทาํใหเ้กดิเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย  
 

 ไมแ่น่ใจ  รอ้ยละ 9.3 
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4. ความเหน็ต่อการท่ี นปช. ย่ืนเรื่องให้สหประชาชาติ(ยเูอน็) เข้ามาสงัเกตการณ์การทาํประชามติ ว่าจะ 

    ส่งผลดีหรือผลเสียกบัประเทศมากกว่ากนั 
 

 ส่งผลเสียกบัประเทศมากกว่า  ร้อยละ 37.0  

 สง่ผลดกีบัประเทศมากกวา่   รอ้ยละ 35.0  

 ไมแ่น่ใจ     รอ้ยละ 28.0  
 
 

5. ความเช่ือมัน่ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรฐัมนตรี ว่าจะสามารถทําให้สหประชาชาติและนานาชาติ

เข้าใจการทาํหน้าท่ีของรฐับาลไทยในสถานการณ์ปัจจบุนัได้ 

 เชื่อมัน่มาก      รอ้ยละ 37.5       

 เช่ือมัน่ปานกลาง    ร้อยละ 49.2 

 เชื่อมัน่น้อย           รอ้ยละ 13.3 

  
6. เม่ือถามว่า “อยากให้สหประชาชาติ (ยเูอน็) เข้ามาสงัเกตการณ์ การลงประชามติหรือไม่”  

(เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผูต้อบระบเุอง) 

  

 ไม่อยากให้เข้ามาสงัเกตการณ์   ร้อยละ 43.4 

   - เพราะ เป็นเรื่องภายในประเทศอยากให้คนไทยดแูลกนัเองมากกว่า ร้อยละ 28.7 

   - เพราะ เชื่อวา่ประเทศไทยสามารถจดัการกนัเองได ้   รอ้ยละ 6.7 

   - เพราะ กลวัทาํใหเ้กดิเรือ่งวุน่วายมากขึน้กวา่เดมิ   รอ้ยละ 4.4 

   - เพราะ เป็นการเขา้มาแทรกแซงประเทศไทย    รอ้ยละ 2.1 

   - เพราะ อยากใหป้ระเทศเดนิหน้าไปไดด้ว้ยตนเองมากกวา่  รอ้ยละ 1.5 
 

 อยากใหเ้ขา้มาสงัเกตการณ์   รอ้ยละ 34.0 

   - เพราะ จะได้มีความโปร่งใสเป็นกลาง    ร้อยละ 14.0  

   - เพราะ จะไดม้อีงคก์รกลางเขา้มาชว่ยสอดสอ่งดแูล   รอ้ยละ 7.5 

   - เพราะ อยากใหรู้ส้ถานการณ์จรงิของประเทศไทย   รอ้ยละ 5.3 

   - เพราะ ประเทศไทยจะไดม้มีมุมองใหม ่และเป็นทีย่อมรบัของนานาชาต ิ รอ้ยละ 4.2 

   - เพราะ น่าจะชว่ยคลีค่ลายสถานการณ์ได ้    รอ้ยละ 3.0 
  

 ไมแ่น่ใจ       รอ้ยละ 22.6 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกบัการแสดงท่าทีคู่ขนานของกลุ่ม นปช. ต่อการทํา

ประชามตใินเรือ่งการเปิดศนูยป์ราบโกงการทาํประชามต ิความกงัวลเรื่องที ่คสช. สกดักัน้การเปิดศูนยป์ราบโกง 

รวมถึงประเด็นที่ นปช.ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติเขา้มาสงัเกตการณ์การทําประชามติของประเทศไทย ทัง้น้ี

เพือ่ใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

    การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 

Sampling แล้วใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
       

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  

 ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง (Open 

ended) จากนัน้จงึไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  22-23 มถุินายน 2559 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  25 มถุินายน 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 592 54.6 
            หญงิ 493 45.4 

รวม 1,085 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 172 15.9 
            31 ปี – 40 ปี 254 23.3 
            41 ปี – 50 ปี 272 25.1 
            51 ปี - 60 ปี 244 22.5 
            61 ปี ขึน้ไป 143 13.2 

รวม 1,085 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 749 69.1 
            ปรญิญาตร ี 277 25.5 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 59 5.4 
                                 รวม 1,085 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 109 10.0 
 ลกูจา้งเอกชน     290 26.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    425 39.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   26 2.4 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   4 0.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 158 14.6 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   45 4.2 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 28 2.5 

รวม 1,085 100.0 
 

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 
 


