เรียน บรรณาธิ การข่าวหน้ า 1/การเมือง / สังคม / เศรษฐกิ จ
เรื่อง ผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชนทัวประเทศ
่
(รวม 4 หน้ า)

ผลสํารวจเรือ่ ง “ทิศทางการเมืองไทยหลังครบ 1 ปี ประชามติรบั ร่างรัฐธรรมนูญ”
ประชาชนร้อยละ 53.0 เห็นการเมืองไทยขับเคลื่อนไปในทิ ศทางที่ดีขึน้ เรื่อยๆ หลังจากทําประชามติ รบั
ร่างรัฐธรรมนูญ มาครบ 1 ปี
ทัง้ นี้ ร้อยละ 45.3 เห็นว่า กรธ. ไม่น่าจะจัดทํา พรบ. ประกอบรัฐธรรมนู ญเสร็จทัน ทําให้ ต้องขยาย
ระยะเวลาการเลือกตัง้ ออกไป
ขณะที่ประชาชนร้อยละ 95.9 พร้อมออกไปใช้สิทธิ์ แน่ นอนหากการเลือกตัง้ มาถึง
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ทิ ศทางการ
เมืองไทยหลังครบ 1 ปี ประชามติ รบั ร่างรัฐธรรมนูญ”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมภิ าคทัวประเทศจํ
่
านวน
1,217คน พบว่า
จากการทําประชามติ รบั ร่างรัฐธรรมนูญ มาครบ 1 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 มีความเห็นว่า
การเมืองไทยขับเคลื่อนไปในทิ ศทางที่ ดีขึ้นเรื่อยๆรองลงมาร้อยละ 20.3 มีความเห็นว่า ยังไม่เห็นการขับเคลื่อน
ใดๆ และร้อยละ 19.2 มีความเห็นว่าการเมืองไทยถอยกลับสูจ่ ุดความขัดแย้งเดิมๆ
ทัง้ นี้ เมื่ อ ถามความเห็ น ว่ า คณะกรรมาธิ ก ารร่ า งรัฐ ธรรมนู ญ จะสามารถจัด ทํ า พรบ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามโรดแมปที่ กาํ หนดไว้หรือไม่นัน้ ประชาชนร้อยละ 45.3 ระบุว่าไม่น่าจะทันทําให้
ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตัง้ ออกไปขณะทีร่ อ้ ยละ 34.1 ระบุว่าน่ าจะทันและจัดเลือกตัง้ ได้ตามกําหนดทีเ่ หลือ
ร้อยละ 20.6 ระบุวา่ ไม่แน่ใจ
สุดท้ ายหากจัดทํา พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและมีการจัดการเลือกตัง้ จะออกไปใช้ สิทธิ์
หรือไม่ประชาชนร้อยละ 95.9 ระบุว่าจะออกไปใช้สิทธิ์ แน่ นอนมีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านัน้ ทีร่ ะบุว่าจะไม่ออกไปใช้
สิทธิ ์ทีเ่ หลือร้อยละ 3.3ระบุวา่ ไม่แน่ใจขอดูก่อน
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคําถาม ดังต่อไปนี้
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1. จากการทําประชามติ รบั ร่างรัฐธรรมนูญ มาครบ 1 ปี เห็นการเมืองไทยขับเคลื่อนไปทิ ศทางใด
ขับเคลื่อนไปในทิ ศทางที่ดีขึน้ เรื่อยๆ
ไม่เห็นการขับเคลื่อนใดๆ
ถอยกลับสูจ่ ุดความขัดแย้งเดิมๆ
ไม่แน่ใจ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

53.0
20.3
19.2
7.5

2. คิ ดว่าคณะกรรมาธิ การร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถจัดทําพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามโรดแมปที่
กําหนดไว้หรือไม่
ไม่น่าจะทันทําให้ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตัง้ ออกไป
น่าจะทันและจัดเลือกตัง้ ได้ตามกําหนด
ไม่แน่ใจ

ร้อยละ 45.3
ร้อยละ 34.1
ร้อยละ 20.6

3.คิ ดว่าหากจัดทํา พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและมีการจัดการเลือกตัง้ จะออกไปใช้สิทธิ์ หรือไม่
ออกไปใช้สิทธิ์ แน่ นอน
ไม่ออกไปใช้สทิ ธิ ์
ไม่แน่ใจ/ดูก่อน

ร้อยละ 95.9
ร้อยละ 0.8
ร้อยละ 3.3
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รายละเอียดการสํารวจ
วัตถุประสงค์การสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับทิศทางการเมืองไทยภายหลังจากมีผลประชามติรบั ร่าง
รัฐธรรมนู ญ ผ่านมา 1 ปี ตลอดจนการจัดทํา พรบ.ประกอบรัฐธรรมนู ญและการจัดให้มกี ารเลือกตัง้ เพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ที่มอี ายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน 3% ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามทีม่ โี ครงสร้างแน่ นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

: 8-9 สิงหาคม 2560

วันที่เผยแพร่ผลสํารวจ

: 13 สิงหาคม 2560
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน

ร้อยละ

615
602

50.5
49.5

1,217

100.0

154
250
327
287
199

1,217

12.7
20.6
26.8
23.5
16.4
100.0

800
347
70
1,217

65.7
28.5
5.8
100.0

151
276
501
45
4
186
39
15

12.4
22.7
41.2
3.7
0.3
15.3
3.2
1.2

1,217

100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึน้ ไป
รวม
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรียน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ (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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