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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “ทิศทางการเมืองไทยหลงัครบ 1 ปี ประชามติรบัรา่งรฐัธรรมนูญ” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ทิศทางการ

เมืองไทยหลงัครบ 1 ปีประชามติรบัร่างรฐัธรรมนูญ”โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 
1,217คน พบวา่  

 
จากการทาํประชามติรบัร่างรฐัธรรมนูญ มาครบ 1 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 มีความเหน็ว่า 

การเมืองไทยขบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆรองลงมารอ้ยละ 20.3 มคีวามเหน็ว่า ยงัไม่เหน็การขบัเคลื่อน
ใดๆ และรอ้ยละ 19.2 มคีวามเหน็วา่การเมอืงไทยถอยกลบัสูจุ่ดความขดัแยง้เดมิๆ 

 
  ทัง้น้ีเม่ือถามความเห็นว่าคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถจัดทํา พรบ. ประกอบ
รฐัธรรมนูญให้แล้วเสรจ็ตามโรดแมปท่ีกาํหนดไว้หรือไม่นัน้ ประชาชนร้อยละ 45.3 ระบุว่าไม่น่าจะทนัทาํให้
ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตัง้ออกไปขณะทีร่อ้ยละ 34.1 ระบุว่าน่าจะทนัและจดัเลอืกตัง้ไดต้ามกําหนดทีเ่หลอื
รอ้ยละ 20.6 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 
 
  สุดท้ายหากจดัทํา พรบ. ประกอบรฐัธรรมนูญแล้วเสรจ็และมีการจดัการเลือกตัง้ จะออกไปใช้สิทธ์ิ
หรือไม่ประชาชนร้อยละ 95.9 ระบุว่าจะออกไปใช้สิทธ์ิแน่นอนมเีพยีงรอ้ยละ 0.8 เท่านัน้ทีร่ะบุว่าจะไม่ออกไปใช้
สทิธิท์ีเ่หลอืรอ้ยละ 3.3ระบุวา่ไมแ่น่ใจขอดกู่อน 

 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ข้อคาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 4 หน้า) 

ประชาชนร้อยละ 53.0 เหน็การเมืองไทยขบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีดีขึน้เรื่อยๆ หลงัจากทาํประชามติรบั
ร่างรฐัธรรมนูญ มาครบ 1 ปี 

ทัง้น้ีร้อยละ 45.3 เห็นว่า กรธ. ไม่น่าจะจดัทํา พรบ. ประกอบรฐัธรรมนูญเสรจ็ทนั ทําให้ต้องขยาย
ระยะเวลาการเลือกตัง้ออกไป 

ขณะท่ีประชาชนร้อยละ 95.9 พร้อมออกไปใช้สิทธ์ิแน่นอนหากการเลือกตัง้มาถึง 
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1. จากการทาํประชามติรบัร่างรฐัธรรมนูญ มาครบ 1 ปี เหน็การเมืองไทยขบัเคล่ือนไปทิศทางใด 
 

ขบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีดีขึน้เรื่อยๆ ร้อยละ 53.0 

ไมเ่หน็การขบัเคลื่อนใดๆ ร้อยละ 20.3 

ถอยกลบัสูจุ่ดความขดัแยง้เดมิๆ รอ้ยละ 19.2 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 7.5 
 

 
2. คิดว่าคณะกรรมาธิการร่างรฐัธรรมนูญจะสามารถจดัทาํพรบ.ประกอบรฐัธรรมนูญให้แล้วเสรจ็ตามโรดแมปท่ี

กาํหนดไว้หรือไม่ 
 

ไม่น่าจะทนัทาํให้ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตัง้ออกไป ร้อยละ 45.3 
น่าจะทนัและจดัเลอืกตัง้ไดต้ามกาํหนด  ร้อยละ 34.1 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 20.6 

 
3.คิดว่าหากจดัทาํ พรบ. ประกอบรฐัธรรมนูญแล้วเสรจ็และมีการจดัการเลือกตัง้ จะออกไปใช้สิทธ์ิหรือไม่ 

 

ออกไปใช้สิทธ์ิแน่นอน ร้อยละ 95.9 

ไมอ่อกไปใชส้ทิธิ ์  รอ้ยละ 0.8 

ไมแ่น่ใจ/ดกู่อน รอ้ยละ  3.3 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัทศิทางการเมอืงไทยภายหลงัจากมผีลประชามตริบัร่าง

รฐัธรรมนูญ ผ่านมา 1 ปี ตลอดจนการจดัทํา พรบ.ประกอบรฐัธรรมนูญและการจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ เพื่อสะทอ้น
มมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  8-9 สงิหาคม 2560 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ  : 13 สงิหาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4

ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 615 50.5 

            หญงิ 602 49.5 

รวม 1,217 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 154 12.7 

            31 ปี - 40 ปี 250 20.6 

            41 ปี - 50 ปี 327 26.8 

            51 ปี - 60 ปี 287 23.5 

 61 ปี ขึน้ไป 199 16.4 

รวม 1,217 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 800 65.7 

            ปรญิญาตร ี 347 28.5 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 70 5.8 

                                 รวม 1,217 100.0 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล 151 12.4 

 ลกูจา้งเอกชน     276 22.7 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 501 41.2 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   45 3.7 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 4 0.3 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 186 15.3 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   39 3.2 

 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 15 1.2 

รวม 1,217 100.0 

 
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
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