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 4 ข้อคาํถามจากนายกฯ ประชาชนเห็นว่ามีนัยให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมือง
ก่อนการเลือกตัง้ว่ามัน่คงหรือยงั โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 69.6 เห็นว่าควรจดัเลือกตัง้เม่ือสถานการณ์
ประเทศอยู่ในภาวะเหมาะสม 

ทัง้น้ีร้อยละ 61.1 มัน่ใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ ว่ารฐัธรรมนูญฉบบัปราบโกง จะแก้ปัญหาการซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียงได้รฐับาลท่ีมีธรรมาภิบาลในการเลือกตัง้ครัง้ต่อไปได้อีกทัง้ยงัห่วงกงัวลว่าช่วงเวลาจากน้ีไป
จนถึงการเลือกตัง้ตามโรดแมป จะมีการสร้างสถานการณ์ต่างๆเช่นวางระเบิดสร้างความไม่สงบฯลฯ 

ผลสาํรวจเรือ่ง 
“4 ข้อคาํถามจากนายกฯ สู่ โรดแมปการเลือกตัง้” 

 กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ ไดด้าํเนินการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรือ่ง “4 ข้อคาํถามจากนายกฯ สู่ โรดแมปการเลือกตัง้” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไปจาก
ทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ  จาํนวน 1,227 คน พบวา่ 

จาก 4 ข้อคาํถามของนายกรฐัมนตรี ท่ีฝากไว้กบัประชาชนในรายการ “ศาสตรพ์ระราชา สู่การ
พฒันาอย่างยัง่ยืน” ประชาชนร้อยละ 30.2 ระบุว่า นายกรฐัมนตรีมีนัยเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
สถานการณ์บ้านเมืองก่อนการเลือกตัง้ว่ามัน่คงหรือยงัรองลงมารอ้ยละ 29.4 มนีัยว่าหากบ้านเมอืงยงัไม่
สงบเรยีบรอ้ยอาจจะไม่ไดจ้ดัการเลอืกตัง้ตามโรดแมป และรอ้ยละ 26.6 มนีัยว่า หากไม่มคีวามสุจรติเทีย่งธรรม
ในการเมอืงก็จะไม่มกีารเลอืกตัง้ ที่เหลอืรอ้ยละ 13.8 มนีัยเพื่อส่งสญัญาณถึงนักการเมอืงว่าได้จดัการปฏริูป
พรรคการเมอืงและตนเองแลว้หรอืยงั 

ทัง้น้ีเม่ือถามถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรบัการจดัการเลือกตัง้ในประเทศไทย พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.6เห็นว่าควรจดัเลือกตัง้เม่ือสถานการณ์ประเทศอยู่ในภาวะเหมาะสม
ขณะทีร่อ้ยละ 30.4 ระบุวา่ควรจดัเลอืกตัง้ตามเวลาทีก่าํหนดไวใ้นโรดแมป  

ส่วนความมัน่ใจท่ีมีต่อรฐัธรรมนูญฉบบัปราบโกงว่าจะทาํให้การเลือกตัง้ครัง้ต่อไปปราศจากการ
ซ้ือสิทธ์ิขายเสียงได้รฐับาลท่ีมีธรรมาภิบาล นัน้ประชาชนร้อยละ 61.1 มีความมัน่ใจค่อนข้างน้อยถึงน้อย
ท่ีสดุ ขณะทีร่อ้ยละ 38.9 มคีวามมัน่ใจคอ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ 

สําหรบัเร่ืองท่ีมีความกงัวลมากท่ีสุด ในช่วงเวลาจากน้ีไปจนถึงการเลือกตัง้ตามโรดแมป 
ประชาชนร้อยละ 40.8 กงัวลเรื่องการสร้างสถานการณ์ต่างๆเพ่ือสัน่คลอนบ้านเมืองเช่นวางระเบิด
ก่อกวนสร้างความไม่สงบฯลฯรองลงมารอ้ยละ 38.7 กงัวลเรื่องการระดมหวัคะแนนเพื่อเรง่หาฐานเสยีงใหก้บั
นกัการเมอืงดว้ยวธิทีีไ่ม่ชอบธรรม และรอ้ยละ 20.5 กงัวลว่าจะมแีต่นักการเมอืงหน้าเดมิๆไมม่หีน้าใหม่ๆ เขา้มา
ลงสนามในการเลอืกตัง้ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 4หน้า) 
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โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1.  ความเหน็ของประชาชน ต่อ 4 ข้อคาํถาม ของนายกรฐัมนตรี ว่ามีนัยอย่างไร 
 

อยากให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองก่อนการเลือกตัง้ว่ามัน่คง
หรือยงั 

ร้อยละ 30.2 

หากบา้นเมอืงยงัไมส่งบเรยีบรอ้ยอาจจะไมไ่ดจ้ดัการเลอืกตัง้ตามโรดแมป รอ้ยละ 29.4 

หากไมม่คีวามสจุรติเทีย่งธรรมในการเมอืงกจ็ะไมม่กีารเลอืกตัง้ รอ้ยละ 26.6 

สง่สญัญาณถงึนกัการเมอืงวา่ไดจ้ดัการปฏริปูพรรคการเมอืงและตนเองแลว้หรอืยงั รอ้ยละ 13.8 

 
2.  เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุสาํหรบัการจดัการเลือกตัง้ในประเทศไทย 
 

เม่ือสถานการณ์ประเทศอยู่ในภาวะเหมาะสม ร้อยละ 69.6 

เวลาทีก่าํหนดไวต้ามโรดแมป รอ้ยละ 30.4 

 
3. ความมัน่ใจท่ีมีต่อ รฐัธรรมนูญฉบบัปราบโกงว่าจะทาํให้การเลือกตัง้ครัง้ต่อไป ปราศจากการซ้ือสิทธ์ิ 
ขายเสียงได้รฐับาลท่ีมีธรรมาภิบาล 

 

มัน่ใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 61.1 

(โดยแบง่เป็น  มัน่ใจค่อนข้างน้อยร้อยละ 34.2 และ มัน่ใจน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 26.9) 

 

มัน่ใจคอ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ รอ้ยละ  38.9 

(โดยแบ่งเป็น  มัน่ใจคอ่นขา้งมากรอ้ยละ30.6  และ มัน่ใจมากทีส่ดุ รอ้ยละ 8.3) 

 
4. เร่ืองท่ีมีความกงัวลมากท่ีสดุ ในช่วงเวลาจากน้ีไปจนถึงการเลือกตัง้ตามโรดแมป 
 

สร้างสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือสัน่คลอนบา้นเมือง เช่น วางระเบิด ก่อกวน  

สร้างความไม่สงบ ฯลฯ 

ร้อยละ 40.8 

เกดิการระดมหวัคะแนน เพือ่เรง่หาฐานเสยีงใหก้บันกัการเมอืง 

ดว้ยวธิทีีไ่มช่อบธรรม 

รอ้ยละ 38.7 

มแีต่นกัการเมอืงหน้าเดมิๆ ไมม่หีน้าใหม่ๆ เขา้มาลงสนามในการเลอืกตัง้ รอ้ยละ 20.5 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั 4 ขอ้คาํถามของนายกรฐัมนตรชี่วงเวลาทีเ่หมาะสม
ในการจดัการเลอืกตัง้ รวมถงึความมัน่ใจทีม่ต่ีอการเลอืกตัง้ครัง้ต่อไปภายใต้รฐัธรรมนูญฉบบัปราบโกง และ
ความกงัวล ในชว่งเวลาจากน้ีไปจนถงึการเลอืกตัง้ตามโรดแมปเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชน
ใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไปโดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  31 พฤษภาคม– 1 มถุินายน 2560 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :3มถุินายน 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 653 53.2 

            หญงิ 574 46.8 

รวม 1,227 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 150 12.2 

            31 ปี – 40 ปี 234 19.1 

            41 ปี – 50 ปี 347 28.3 

            51 ปี - 60 ปี 315 25.7 

            61 ปี ขึน้ไป 181 14.7 

รวม 1,227 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 799 65.1 

            ปรญิญาตร ี 335 27.3 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 93 7.6 

รวม 1,227 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 162 13.2 

 ลกูจา้งเอกชน     292 23.8 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 515 41.9 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   28 2.3 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 186 15.2 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   27 2.2 

 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 16 1.3 

รวม 1,227 100.0 
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