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  ผลสํารวจเร่ือง  “จุดใด? บนเส้นทางความปรองดองของรัฐบาล”  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “จุดใด? บน
เส้นทางความปรองดองของรัฐบาล” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,288  คน พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.2 เห็นว่าสถานการณ์แนวทางการสร้างความปรองดองของรัฐบาลมีความคบืหน้าไปในทศิทางทีด่ี  ขณะท่ี
ร้อยละ 33.9 เห็นวา่ ยงัไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรม ส่วนร้อยละ 24.7 เห็นวา่มีความล่าชา้ เพราะมีอุปสรรค มีความเห็นต่างกนั 
ท่ีเหลือร้อยละ 4.2 ไม่แน่ใจ 

 

เม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กบัแนวคดิการสร้างความปรองดอง โดยการลดหย่อนโทษทางการเมืองสําหรับผู้มาชุมนุม  
เช่น  การรอลงอาญา  แทนทีก่ารนิรโทษกรรม ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย เพราะ ถ้ายอมได้ในอนาคตกจ็ะมีคนทาํ
แบบนีอ้กี ซ่ึงมีสดัส่วนใกลเ้คียงกบัผูท่ี้ระบุวา่ เห็นดว้ย เพราะ ไดรั้บการลงโทษแลว้ ประเทศจะไดส้งบสุขไม่มีความแตกแยก 
คิดเป็นร้อยละ 47.0 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 5.7 ไม่แน่ใจ 

 

ส่วนความเห็นต่อการตั้งคณะกรรมการกลางเพือ่สร้างความปรองดอง ทีม่าจากคู่กรณขีัดแย้งทางการเมืองเป็นผู้เสนอ
รายช่ือ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.8 ไม่เห็นด้วย เพราะ กรรมการแต่ละฝ่ายจะเข้าข้างฝ่ายของตัวเองคดิว่ารัฐบาลควรหาคน
กลางมาให้คู่ขดัแย้งเลอืกเป็นคณะกรรมการ ขณะท่ีร้อยละ 44.3 เห็นดว้ย เพราะต่างฝ่ายต่างรู้ปัญหาจะไดช่้วยกนัการแกปั้ญหา
เพื่อใหเ้กิดความปรองดองไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน ท่ีเหลือร้อยละ 5.9 ไม่แน่ใจ 
 

 สําหรับเร่ืองทีค่ดิว่ารัฐบาลควรเน้นปฏิรูปมากทีสุ่ด เพือ่ให้เกดิแนวทางความปรองดองอย่างรวดเร็วคอื กระบวนการ
ป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปช่ัน (ร้อยละ 60.5) รองลงมาคือ กฎหมาย กระบวนการยติุธรรม การมีสองมาตรฐาน 
(ร้อยละ 54.6) และพรรคการเมือง นกัการเมือง (ร้อยละ 45.7)  
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าคดิว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางความปรองดองของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 คดิว่าจะ
ไม่สามารถปรองดองได้ เพราะความเห็นของแต่ละฝ่ายขดัแย้งกนัเหมือนเดิม ขณะทีร้่อยละ 43.7 คิดวา่เสน้ทางความปรองดอง
จะประสบความสาํเร็จ ทุกฝ่ายยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงร่วมกนั ท่ีเหลือร้อยละ 6.4 ไม่แน่ใจ 

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

ประชาชนส่วนใหญ่มองสถานการณ์ความปรองดองมีความคบืหน้า  แต่ไม่เช่ือจะปรองดองสําเร็จ เหตุความเห็นต่าง 
ในขณะทีมี่สัดส่วนผู้ทีไ่ม่เห็นด้วยและผู้ทีเ่ห็นด้วยกบัแนวคดิการลดหย่อนโทษแทนการนิรโทษกรรมมีใกล้เคยีงกนั 

49.8% ไม่เห็นด้วยกบัการตั้งคณะกรรมการกลางทีม่าจากคู่กรณขีดัแย้งเป็นผู้เลอืก 
วอนรัฐรีบปฏรูิปการป้องกนัคอร์รัปช่ัน และกฎหมาย กระบวนการยุตธิรรม การมีสองมาตรฐาน เพือ่ปรองดองจะสําเร็จเร็วขึน้  
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โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความเห็นต่อสถานการณ์แนวทางการสร้างความปรองดองของรัฐบาล 
  

มีความคบืหน้าไปในทศิทางทีด่ี    ร้อยละ 37.2 
ยงัไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรม ร้อยละ 33.9 
มีความล่าชา้ เพราะมีอุปสรรค มีความเห็นต่างกนั ร้อยละ 24.7 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.2 

 
2. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัแนวคดิการสร้างความปรองดอง โดยการลดหย่อนโทษทางการเมืองสําหรับผู้มาชุมนุม  เช่น  
การรอลงอาญา  แทนทีก่ารนิรโทษกรรม”  
 

ไม่เห็นด้วย เพราะ ถ้ายอมได้ในอนาคตกจ็ะมีคนทาํแบบนีอ้กี   ร้อยละ 47.3 
เห็นดว้ย เพราะ ไดรั้บการลงโทษแลว้ ประเทศจะไดส้งบสุขไม่มีความแตกแยก ร้อยละ 47.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.7 

 
3. ความเห็นต่อการตั้งคณะกรรมการกลางเพือ่สร้างความปรองดอง ทีม่าจากคู่กรณขีัดแย้งทางการเมืองเป็นผู้เสนอรายช่ือ 
 

ไม่เห็นด้วย เพราะ กรรมการแต่ละฝ่ายจะเข้าข้างฝ่ายของตัวเองคดิว่ารัฐบาลควร
     หาคนกลางมาให้คู่ขัดแย้งเลอืกเป็นคณะกรรมการ 

ร้อยละ 49.8 

เห็นดว้ย เพราะ ต่างฝ่ายต่างรู้ปัญหาจะไดช่้วยกนัการแกปั้ญหาเพื่อใหเ้กิด 
  ความปรองดองไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

ร้อยละ 44.3 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.9 

 
4. เร่ืองทีค่ดิว่ารัฐบาลควรเน้นปฏิรูปมากทีสุ่ด เพือ่ให้เกดิแนวทางความปรองดองอย่างรวดเร็ว       
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

กระบวนการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปช่ัน ร้อยละ 60.5 
กฎหมาย กระบวนการยติุธรรม การมีสองมาตรฐาน ร้อยละ 54.6 
พรรคการเมือง นกัการเมือง  ร้อยละ 45.7 
ความเหล่ือมลํ้าทางสงัคม การแบ่งฝักฝ่าย ร้อยละ 41.4 
ระบบราชการไทย การแต่งตั้งขา้ราชการ ร้อยละ 38.4 
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5. ขอ้คาํถาม “คดิว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางความปรองดองของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร”   
 

คดิว่าจะไม่สามารถปรองดองได้ เพราะความเห็นของแต่ละฝ่ายขัดแย้งกนัเหมือนเดิม ร้อยละ 49.9 
คิดวา่เสน้ทางความปรองดองจะประสบความสาํเร็จ ทุกฝ่ายยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงร่วมกนั ร้อยละ 43.7 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.4 

 

 
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 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อแนวทางความปรองดองของรัฐบาล  
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัแนวคิดในเร่ืองการลดหยอ่นโทษทางการเมืองแทนการนิรโทษกรรม  
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัการตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือสร้างความปรองดอง ท่ีมาจากคู่กรณีขดัแยง้ทาง

การเมืองเป็นผูเ้สนอรายช่ือ 
 

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   :  15 – 17 มีนาคม 2560 
 
วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  18 มีนาคม 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 690 53.6 
            หญิง 598 46.4 

รวม 1,288 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 156 12.1 
            31 ปี - 40 ปี 257 20.0 
            41 ปี - 50 ปี 336 26.0 
            51 ปี - 60 ปี 314 24.4 
 61 ปี ข้ึนไป 225 17.5 

รวม 1,288 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 828 64.3 
            ปริญญาตรี 362 28.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 98 7.6 
                                 รวม 1,288 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 148 11.5 
 ลูกจา้งเอกชน     294 22.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 517 40.2 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   47 3.6 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 9 0.7 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 223 17.3 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   36 2.8 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 14 1.1 

รวม 1,288 100.0 
 


