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  ผลสํารวจเร่ือง  “ทางออกของความปรองดองในสังคมไทย” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ทางออกของความ
ปรองดองในสังคมไทย” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,216 คน พบว่า  

 

 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.2 เห็นด้วยว่าควรให้พรรคการเมืองและคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมาหารือทางออก
โดยทาํสัจจะวาจาร่วมกนั และให้ลงนามข้อตกลง (MOU) เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม เพือ่สร้างความปรองดอง
ให้แก่สังคม โดยในจํานวนนีใ้ห้เหตุผลว่า  ประเทศจะเดินหนา้พฒันาไดเ้ร็วข้ึน (ร้อยละ 59.1) รองลงมาคือ จะไดเ้ดินหนา้สู่การ
เลือกตั้งไดเ้ร็วยิง่ข้ึน (ร้อยละ 47.1) และจะไดมี้หลกัฐานชดัเจน ไม่มีใครกลา้ละเมิดขอ้ตกลง (ร้อยละ 43.0) ขณะทีร้่อยละ 20.5 
เห็นว่า ไม่มีอะไรเปลีย่นแปลง ยงัไงกก็ลบัมาขัดแย้งอยู่ดี และร้อยละ 4.3 ไม่แน่ใจ  
 

 เม่ือถามต่อว่าเช่ือม่ันมากน้อยเพยีงใดวา่การสร้างความปรองดองโดยการทาํ MOU ในข้างต้นจะช่วยทาํให้สังคมเลกิ
ขัดแย้ง แบ่งฝักฝ่ายได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.2 เช่ือม่ันค่อนข้างมากถงึมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 43.8 
เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ท่ีเหลือร้อยละ 9.0 ไม่แน่ใจ 
 

 ส่วนข้อคาํถามทีว่่า ม.44 ยงัจําเป็นหรือไม่กบัสังคมไทย หากรัฐบาลต้องการสร้างความสามัคคปีรองดอง ส่วนใหญ่
ร้อยละ 72.1 เห็นว่าจําเป็นอยู่ ขณะท่ีร้อยละ 19.8 เห็นวา่ไม่จาํเป็นแลว้ ท่ีเหลือร้อยละ 8.1 ไม่แน่ใจ 
 

 เม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กบัการรีเซ็ตนักการเมืองในปัจจุบัน ให้เว้นวรรคการเมือง 1 สมัย เพือ่ให้ผ่านข้อครหาทีเ่ป็น
ต้นเหตุของความขัดแย้ง และให้นักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาทาํหน้าทีแ่ทน หากยงัไม่สามารถสร้างความปรองดองได้ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 67.2 ระบุว่า “เห็นด้วย” ขณะท่ีร้อยละ 21.9 ระบุวา่ “ไม่เห็นดว้ย” และร้อยละ 10.9 ยงัไม่แน่ใจ 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าควรปฏิรูปสร้างความปรองดองให้แล้วเสร็จก่อนมีการเลอืกตั้งหรือเดินหน้าเลอืกตั้งเลยตามโรดแมป
ทีว่างไว้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 อยากให้ปฏรูิปให้แล้วเสร็จก่อนมีการเลอืกตั้ง ส่วนร้อยละ 35.9 อยากให้มีการเลือกตั้งเลยตาม
โรดแมปท่ีวางไว ้และเดินหนา้ปฏิรูปต่อไปพร้อมๆ กนั ท่ีเหลือร้อยละ 6.2 ยงัไม่แน่ใจ  
 

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

คนไทย 75.2% เห็นด้วยกบัการสร้างความปรองดอง โดยทาํ MOU ร่วมกนัของพรรคการเมืองและคู่ขดัแย้งทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
ส่วนใหญ่เช่ือจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  แต่ 72.1%เห็นว่า ม. 44 ยงัจําเป็นอยู่ 

67.2% เห็นด้วยกบัการรีเซ็ตนักการเมืองปัจจุบัน หากยงัปรองดองไม่สําเร็จ / 57.9%อยากปรองดองสําเร็จก่อนมีการเลอืกตั้ง 
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โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความเห็นเกีย่วกบัการสร้างความปรองดอง โดยให้พรรคการเมืองและคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมาหารือทางออก โดยทาํ
สัจจะวาจาร่วมกนั และให้ลงนามข้อตกลง (MOU) เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทุกฝ่ายปฏิบัตติาม 
  

เห็นด้วยและคดิว่าควรทาํ 
        โดยใหเ้หตุผลวา่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ประเทศจะเดินหนา้พฒันาไดเ้ร็วข้ึน    ร้อยละ 59.1 
  จะไดเ้ดินหนา้สู่การเลือกตั้งไดเ้ร็วยิง่ข้ึน   ร้อยละ 47.1
  จะไดมี้หลกัฐานชดัเจน ไม่มีใครกลา้ละเมิดขอ้ตกลง  ร้อยละ 43.0  
  จะไดย้ติุความขดัแยง้ เลิกการชุมนุม ปิดถนน เหมือนในอดีต ร้อยละ 42.3 

ร้อยละ 75.2 

ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ยงัไงกก็ลบัมาขดัแยง้อยูดี่  ร้อยละ 20.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  4.3 

 
2. ความเช่ือม่ันต่อการสร้างความปรองดองโดยการทาํ MOU ในข้างต้นจะช่วยทาํให้สังคมเลกิขัดแย้ง แบ่งฝักฝ่ายได้ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 

เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 40.2 และมากทีสุ่ดร้อยละ 7.0) 

ร้อยละ 47.2 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 29.0 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 14.8) 

ร้อยละ 43.8 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  9.0 
 
3. ขอ้คาํถาม “คดิว่า ม.44 ยงัจําเป็นหรือไม่กบัสังคมไทย หากรัฐบาลต้องการสร้างความสามัคคปีรองดอง”  

 
จําเป็น ร้อยละ 72.1 
ไม่จาํเป็น ร้อยละ 19.8 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  8.1 
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4. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัการรีเซ็ตนักการเมืองในปัจจุบัน ให้เว้นวรรคการเมือง 1 สมัย เพือ่ให้ผ่านข้อครหาทีเ่ป็น
ต้นเหตุของความขัดแย้ง และให้นักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาทาํหน้าทีแ่ทน หากยงัไม่สามารถสร้างความปรองดองได้”  

 
เห็นด้วย ร้อยละ 67.2 
ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 21.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  10.9 

 

5. ขอ้คาํถาม “คดิว่าควรปฏิรูปสร้างความปรองดองให้แล้วเสร็จก่อนมีการเลอืกตั้ง หรือเดินหน้าเลอืกตั้งเลยตามโรดแมปทีว่างไว้”  

 
คดิว่าควรปฏิรูปให้แล้วเสร็จก่อนมีการเลอืกตั้ง ร้อยละ 57.9 
คิดวา่เลือกตั้งเลยตามโรดแมปท่ีวางไว ้และเดินหนา้ปฏิรูปต่อไปพร้อมๆ กนั ร้อยละ 35.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  6.2 

 
 

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 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นถึงแนวทางการปฏิรูปสร้างความปรองดอง ในสงัคมไทย 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นวา่ควรปฏิรูปสร้างความปรองดองใหแ้ลว้เสร็จก่อนการเลือกตั้งหรือเดินหนา้เลือกตั้ง

เลยตามโรดแมปท่ีวางไว ้
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  17 – 18 มกราคม 2560 
 
วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  20 มกราคม 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 656 53.9 
            หญิง 560 46.1 

รวม 1,216 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 175 14.4 
            31 ปี - 40 ปี 256 21.1 
            41 ปี - 50 ปี 321 26.4 
            51 ปี - 60 ปี 286 23.5 
 61 ปี ข้ึนไป 178 14.6 

รวม 1,216 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 773 63.6 
            ปริญญาตรี 361 29.7 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 82 6.7 
                                 รวม 1,216 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 152 12.5 
 ลูกจา้งเอกชน     266 21.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 522 43.0 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   45 3.7 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 3 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 178 14.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   31 2.5 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 19 1.6 

รวม 1,216 100.0 
 


