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  ผลสํารวจเร่ือง  “ก้าวเข้าสู่ปีที ่4 ของ คสช.” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ก้าวเข้าสู่ปีที ่4 

ของ คสช.” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,269 คน พบว่า   
 
เม่ือถามความเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานและการปฏิรูปประเทศในภาพรวมของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ หรือ คสช. ตลอดระยะเวลา 3 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.9 เห็นว่า มีผลงานบ้าง ประเทศพฒันาขึน้เลก็น้อย ส่วน
ร้อยละ 33.7 เห็นวา่ มีผลงานเด่นชดั ประเทศมีการพฒันาข้ึนมาก ขณะท่ีร้อยละ 23.1 เห็นวา่เหมือนเดิมไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง ท่ีเหลือร้อยละ 2.3 ไม่แน่ใจ 

 
 เม่ือถามต่อว่าก้าวเข้าสู่ปีที ่4 ของ คสช. อยากเห็นผลงานการปฏิรูปประเทศในเร่ืองใดให้เด่นชัดขึน้มากทีสุ่ด อนัดับ
แรกคอื การบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม (ร้อยละ 50.1) รองลงมาคือ การมีกลไกป้องกนัและขจดัการทุจริต
และประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 48.3) และการขจดัความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและ
สงัคม (ร้อยละ 46.6)    
 

ทั้งนีเ้ม่ือถามถึงความคาดหวงัต่อก้าวเข้าสู่ปีที ่4 ของ คสช. จะสามารถปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ได้สําเร็จ ดัง
สโลแกนทีว่่า “ เราจะทาํตามสัญญาขอเวลาอกีไม่นาน” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 56.4 คาดหวงัค่อนข้างมากถงึมากทีสุ่ด ขณะท่ี
ร้อยละ 38.0 คาดหวงัค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด  ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 5.6 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

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

ก้าวสู่ปีที ่4 คสช. 
คนไทยอยากเห็นผลงาน คสช. เน้นปฏิรูปในเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และการขจัดคอร์รัปช่ัน  เพิม่ขึน้ 

ส่วนใหญ่ 56.4% คาดหวงัมากว่า คสช. จะสามารถปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ได้สําเร็จ 
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1. ความเห็นต่อการบริหารงานและการปฏรูิปประเทศในภาพรวมของ คสช. ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
 

มีผลงานบ้าง ประเทศพฒันาขึน้เลก็น้อย    ร้อยละ 40.9 
มีผลงานเด่นชดั ประเทศมีการพฒันาข้ึนมาก ร้อยละ 33.7 
คิดวา่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง  ร้อยละ 23.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.3 

 
 
2. ข้อคาํถาม “ก้าวเข้าสู่ปีที ่4 ของ คสช. ท่านอยากเห็นผลงานการปฏิรูปประเทศในเร่ืองใดให้เด่นชัดขึน้มากทีสุ่ด” 
 

การบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ร้อยละ 50.1 
การมีกลไกป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 48.3 
การขจดัความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม    ร้อยละ 46.6 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
มีความเหมาะสมกบัสงัคมไทย 

ร้อยละ 44.3 

การมีกลไกใหมี้การเลือกตั้งท่ีสุจริตและเป็นธรรม   ร้อยละ 37.4 
ภาครัฐใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 37.1 

 
 

3. ข้อคาํถาม “ก้าวเข้าสู่ปีที ่4 ของ คสช. ท่านความคาดหวงัมากน้อยเพยีงใดว่า คสช. จะสามารถปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ 
ได้สําเร็จ ดังสโลแกนทีว่่า “ เราจะทาํตามสัญญาขอเวลาอกีไม่นาน” 
  

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 42.4 และมากทีสุ่ดร้อยละ 14.0) 

ร้อยละ 56.4 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 22.6 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 15.4) 

ร้อยละ 38.0 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.6 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการบริหารงานและการปฏิรูปประเทศในภาพรวมของ คสช. ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
2) เพื่อตอ้งการทราบถึงเร่ืองท่ีอยากให ้คสช. ปฏิรูปประเทศใหเ้ห็นผลท่ีเด่นชดัมากท่ีสุด ในการกา้วเขา้สู่ปีท่ี 4 
3) เพื่อตอ้งการทราบถึงความคาดหวงัวา่ คสช. จะสามารถปฏิรูปประเทศในดา้นต่างๆ ไดส้าํเร็จ ดงัสโลแกนท่ีวา่ 

“ เราจะทาํตามสญัญาขอเวลาอีกไม่นาน” 
 

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   :  24 – 25 พฤษภาคม 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  27 พฤษภาคม 2560 
 

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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 649 51.1 
            หญิง 620 48.9 

รวม 1,269 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 152 12.0 
            31 ปี - 40 ปี 264 20.8 
            41 ปี - 50 ปี 360 28.4 
            51 ปี - 60 ปี 286 22.5 
 61 ปี ข้ึนไป 207 16.3 

รวม 1,269 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 839 66.1 
            ปริญญาตรี 335 26.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 95 7.5 
                                 รวม 1,269 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 166 13.1 
 ลูกจา้งเอกชน     283 22.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 508 40.0 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   48 3.8 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 206 16.2 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   41 3.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 16 1.3 

รวม 1,269 100.0 
 

 


