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  ผลสํารวจเร่ือง  “ม.44 กบัการเดนิหน้าปฏิรูปประเทศไทย” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ม.44 กบัการ
เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,279  คน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 72.3 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั ม.44 ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 24.0 มีความรู้ความเขา้ใจ
ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ท่ีเหลือร้อยละ 3.7 ไม่แน่ใจ 

 

 เม่ือถามถึง ม.44 ประชาชนจะนึกถึงอะไรมากทีสุ่ด พบว่า อนัดับแรก นึกถึงความสงบสุขเรียบร้อย (ร้อยละ 47.5) 
รองลงมา นึกถึงอาํนาจ การบงัคบัใชก้ฎหมาย (ร้อยละ 32.9) ความเดด็ขาด (ร้อยละ 23.2) การปราบปราม (ร้อยละ 17.7) 
และรวดเร็ว สัง่การไดท้นัที (ร้อยละ 16.2) 

 

สําหรับเร่ืองทีค่ดิว่าใช้ ม.44 แล้วทาํให้สถานการณ์ประเทศดีขึน้มากทีสุ่ดคอื การปราบทุจริตคอร์รัปช่ันในวงราชการ 
(ร้อยละ 50.9) รองลงมาคือ การหา้มชุมนุมประทว้ง (ร้อยละ 45.7) การปราบปรามยาเสพติด (ร้อยละ 42.2) การปราบปรามมา
เฟีย ผูมี้อิทธิพล (ร้อยละ 40.0) และการบุกจบัพระธมัมชโย (ร้อยละ 25.9) 
 

 เม่ือถามถึงความเช่ือม่ันต่อการใช้ ม.44 จะสามารถทาํให้ประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปได้สําเร็จ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
62.6 เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 29.8 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ส่วนร้อยละ 7.6 ไม่แน่ใจ 
 

 สุดท้ายเม่ือถามความเห็นว่าภายหลงัจัดการเลอืกตั้งเรียบร้อยแล้ว ควรมีการใช้ ม.44 ควบคุมสถานการณ์ประเทศอกี
หรือไม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.4 เห็นว่าควร มีต่อไป โดยในจํานวนนี ้ร้อยละ 60.7 เห็นว่าควรมีต่อไปแต่อยากให้ใช้เฉพาะ
ในบางสถานการณ์ทีรั่ฐบาลไม่อาจควบคุมได้ รองลงมา ร้อยละ 17.7 อยากใหใ้ชเ้พื่อควบคุมความสงบสุขของประเทศ ขณะท่ี
ร้อยละ 19.3 เห็นวา่ ไม่ควรมีเพราะประเทศจะไดเ้ดินหนา้สู่ประชาธิปไตย มีเพยีงร้อยละ 2.3 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

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

ประชาชนส่วนใหญ่ 72.3% มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั ม.44 ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
เม่ือถามถึง ม.44 ส่วนใหญ่ 47.5% จะนึกถึง ความสงบสุขเรียบร้อย 

ช้ี ม.44 ปราบทุจริตในวงราชการ และห้ามชุมนุมประท้วง ช่วยให้สถานการณ์ประเทศดขีึน้มากทีสุ่ด 
62.6% เช่ือม่ัน ม.44 พาประเทศเดินหน้าปฏิรูปได้สําเร็จ 

78.4% ยงัอยากให้มี ม.44 ต่อไป ภายหลงัการเลอืกตั้งเรียบร้อยแล้ว  
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1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั ม.44 ของประชาชน 
  

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 34.5 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 37.8) 

ร้อยละ 72.3 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 21.2 และมากท่ีสุดร้อยละ 2.8) 

ร้อยละ 24.0 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.7 
 
2. ขอ้คาํถาม “เมื่อถามถึง ม.44 ท่านนึกถึงอะไรมากทีสุ่ด” (5 อนัดับแรก) 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ความสงบสุขเรียบร้อย ร้อยละ 47.5 
อาํนาจ การบงัคบัใชก้ฎหมาย  ร้อยละ 32.9 
ความเดด็ขาด ร้อยละ 23.2 
การปราบปราม ร้อยละ 17.7 
รวดเร็ว สัง่การไดท้นัที ร้อยละ 16.2 

 
3. ขอ้คาํถาม “เร่ืองทีค่ดิว่าใช้ ม.44 แล้วทาํให้สถานการณ์ประเทศดีขึน้มากทีสุ่ด”  (5 อนัดับแรก) 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

การปราบทุจริตคอร์รัปช่ันในวงราชการ ร้อยละ 50.9 
การหา้มชุมนุมประทว้ง ร้อยละ 45.7 
การปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 42.2 
การปราบปรามมาเฟีย ผูมี้อิทธิพล ร้อยละ 40.0 
การบุกจบัพระธมัมชโย ร้อยละ 25.9 

 
4. ความเช่ือม่ันต่อการใช้ ม.44 จะสามารถทาํให้ประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปได้สําเร็จ 
 

เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 48.5 และมากทีสุ่ดร้อยละ 14.1) 

ร้อยละ 62.6 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 20.0 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 9.8) 

ร้อยละ 29.8 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.6 
 



 

 

 

3

5. ขอ้คาํถาม “ภายหลงัจัดการเลอืกตั้งเรียบร้อยแล้ว ควรมีการใช้ ม.44 ควบคุมสถานการณ์ประเทศอกีหรือไม่” 
 

ควรมีต่อไป 
      แต่อยากใหใ้ชเ้ฉพาะในบางสถานการณ์ท่ีรัฐบาลไม่อาจควบคุมได ้   ร้อยละ 60.7 
 โดยอยากใหใ้ชเ้พ่ือควบคุมความสงบสุขของประเทศ     ร้อยละ 17.7 

ร้อยละ 78.4 

ไม่ควรมีเพราะประเทศจะไดเ้ดินหนา้สู่ประชาธิปไตย ร้อยละ 19.3 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.3 

 

 
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) เพื่อตอ้งการทราบวา่ประชาชนรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ม.44 มากนอ้ยเพยีงใด 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีคิดวา่ใช ้ม.44 แลว้ทาํใหส้ถานการณ์ประเทศดีข้ึนมากท่ีสุด 
3) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อการใช ้ม.44 จะสามารถทาํใหป้ระเทศไทยเดินหนา้ปฏิรูปไดส้าํเร็จ 
4) เพื่อสะทอ้นความเห็นวา่ภายหลงัจดัการเลือกตั้งเรียบร้อยแลว้ ควรใช ้ม.44 ควบคุมสถานการณ์ประเทศอีก

หรือไม่ 
 

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   :  1 – 3 มีนาคม 2560 
 
วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  4 มีนาคม 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 705 55.1 
            หญิง 574 44.9 

รวม 1,279 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 179 14.0 
            31 ปี - 40 ปี 251 19.6 
            41 ปี - 50 ปี 344 26.9 
            51 ปี - 60 ปี 308 24.1 
 61 ปี ข้ึนไป 197 15.4 

รวม 1,279 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 849 66.4 
            ปริญญาตรี 347 27.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 83 6.5 
                                 รวม 1,279 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 172 13.4 
 ลูกจา้งเอกชน     297 23.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 523 40.9 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   46 3.6 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 5 0.4 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 176 13.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   33 2.6 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 27 2.1 

รวม 1,279 100.0 
 


