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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนคดิอย่างไรกบัการตดัสินคดทุีจริตจาํนําข้าวของ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนคดิ

อย่างไรกบัการตัดสินคดีทุจริตจํานําข้าวของ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ
จํานวน 1,167  คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 38.1  คดิว่า น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะมีความผดิจากผลของคาํตดัสินคดีทุจริตจํานําข้าว 
ขณะท่ีร้อยละ 19.5 คิดวา่น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะไม่มีความผดิ ส่วนร้อยละ 16.5  คิดวา่ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะไม่มาฟังคาํตดัสิน ทั้งน้ีมี
ถึงร้อยละ 25.9 ท่ีไม่แน่ใจ   

 
 สําหรับเร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ด หากศาลตัดสินว่า น.ส. ยิง่ลกัษณ์ มีความผดิคดีทุจริตจํานําข้าวพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 
55.4 กงัวลเร่ืองการจราจรตดิขัด รองลงมาคือ การชุมนุมประทว้ง (ร้อยละ 37.9) การปะทะกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัผูชุ้มนุม 
(ร้อยละ 31.4) และการก่อเหตุไม่สงบ สร้างสถานการณ์ความรุนแรง  เผาสถานท่ีต่างๆ (ร้อยละ 23.2)  

 
เม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐบาลควรใช้ ม.44 เพือ่ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ ในช่วงตัดสินคดีทุจริตจํานํา

ข้าว ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นด้วย ขณะท่ีร้อยละ 35.1 ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 12.4 ไม่แน่ใจ 
 
ส่วนความเช่ือม่ันต่อรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้สงบ ในช่วงการตัดสินคดีทุจริตจํานําข้าวพบว่า 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.7 เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะทีร้่อยละ 16.3 เช่ือม่ันค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ท่ีเหลือร้อยละ 
9.0 ไม่แน่ใจ 
 

 

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

ประชาชน 38.1%  คดิว่า น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะมีความผดิจากผลของคาํตดัสินคดีทุจริตจํานําข้าว   
ประชาชน 50.0% มีความเห็นเพิม่เติมว่า แม้ไม่ผดิในคดทุีจริตจํานําข้าว กไ็ม่อยากให้ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ กลบัมาเล่นการเมืองอกี    

แต่ 47.9% เช่ือว่า น.ส. ยิง่ลกัษณ์จะกลบัมาเล่นการเมือง 
อย่างไรกต็าม ส่วนใหญ่ 74.7% เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ดว่ารัฐจะควบคุมความสงบในช่วงตดัสินคดีทุจริตจํานําข้าวได้   

โดย 52.5% หนุนใช้ ม.44  ควบคุมสถานการณ์ให้สงบ   
อกีส่วนหน่ึง 55.4% ยงักงัวลเร่ืองการจราจรตดิขดัมากทีสุ่ด    
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เม่ือถามว่าท่านคดิว่า น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะกลบัมาเล่นการเมืองอกีหรือไม่ หากศาลตัดสินว่าไม่มีความผดิในคดี
ทุจริตจํานําข้าว ประชาชนร้อยละ 47.9 คดิว่าจะกลบัมาเล่นการเมืองอกี ขณะท่ีร้อยละ 38.6 คิดวา่ไม่น่าจะกลบัมาเล่นการเมือง
แลว้ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 13.5 ไม่แน่ใจ  

 
ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่าอยากให้ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ กลบัมาเล่นการเมืองอกีหรือไม่ในอนาคต หากศาลตัดสินว่า ไม่มีความผดิ

ในคดีทุจริตจํานําข้าวพบว่า ประชาชนร้อยละ 50.0 ไม่อยากให้กลบัมา ขณะทีร้่อยละ 33.7 อยากให้กลบัมา และ       ร้อยละ 
16.3 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ข้อคาํถาม “ท่านคดิว่าผลของคาํตัดสินคดีทุจริตจํานําข้าวของ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัที ่25 ส.ค.  ทีจ่ะถึงนี ้ จะเป็น
อย่างไร” 
 

คดิว่า น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะมีความผดิ ร้อยละ 38.1 
คิดวา่ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะไม่มีความผดิ   ร้อยละ 19.5 
คิดวา่ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะไม่มาฟังคาํตดัสิน  ร้อยละ 16.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.9 

  
2. เร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ด หากศาลตัดสินว่า น.ส. ยิง่ลกัษณ์ มีความผดิคดทุีจริตจํานําข้าว 
 

การจราจรติดขัด ร้อยละ 55.4 
การชุมนุมประทว้ง  ร้อยละ 37.9 
การปะทะกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัผูชุ้มนุม ร้อยละ 31.4 
การก่อเหตุไม่สงบ สร้างสถานการณ์ความรุนแรง  เผาสถานท่ีต่างๆ ร้อยละ 23.2 

 
3. ข้อคาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐบาลควรใช้ ม.44 เพือ่ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ ในช่วงตดัสินคดีทุจริตจํานําข้าว” 
 

เห็นด้วย ร้อยละ 52.5 
ไม่เห็นดว้ย  ร้อยละ 35.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.4 
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4. ความเช่ือม่ันต่อรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้สงบ ในช่วงการตัดสินคดีทุจริตจํานําข้าว 
 

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 20.3 และมากทีสุ่ดร้อยละ 54.4) 

ร้อยละ 74.7 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 12.0  และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 4.3) 

ร้อยละ 16.3 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.0 
 
5. ข้อคาํถาม “ท่านคดิว่า น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จะกลบัมาเล่นการเมืองอกีหรือไม่ หากศาลตัดสินว่าไม่มีความผดิในคดทุีจริตจํานํา
ข้าว” 
  

คดิว่าจะกลบัมาเล่นการเมืองอกี  ร้อยละ 47.9 
คิดวา่ไม่น่าจะกลบัมาเล่นการเมืองแลว้  ร้อยละ 38.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.5 

 
6. ข้อคาํถาม “ท่านอยากให้ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ กลบัมาเล่นการเมืองอกีหรือไม่ในอนาคต หากศาลตัดสินว่า ไม่มีความผดิในคดี
ทุจริตจํานําข้าว” 
 

ไม่อยากให้กลบัมา  ร้อยละ 50.0 
อยากใหก้ลบัมา  ร้อยละ 33.7 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.3 

 

 
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) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการคาดเดาผลของคาํตดัสินคดีทุจริตจาํนาํขา้วของ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 
25 ส.ค.  ท่ีจะถึงน้ี 

2) เพื่อตอ้งการทราบถึงเร่ืองท่ีกงัวลมากท่ีสุด หากศาลตดัสินวา่ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ มีความผดิคดีทุจริตจาํนาํขา้ว 
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการกลบัมาเล่นการเมืองของ น.ส.  ยิง่ลกัษณ์  หากศาลตดัสินวา่ไม่มีความผดิในคดี

ทุจริตจาํนาํขา้ว 
4) เพื่อตอ้งการทราบความเห็นต่อการใช ้ม.44 เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ ในช่วงตดัสินคดีทุจริตจาํนาํขา้ว 
5) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อรัฐบาลวา่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ใหส้งบในช่วงการตดัสินคดีทุจริตจาํนาํขา้ว 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  21 – 23 สิงหาคม 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  24 สิงหาคม 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 601 51.5 
            หญิง 566 48.5 

รวม 1,167 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 136 11.7 
            31 ปี - 40 ปี 235 20.1 
            41 ปี - 50 ปี 308 26.4 
            51 ปี - 60 ปี 298 25.5 
 61 ปี ข้ึนไป 190 16.3 

รวม 1,167 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 724 62.1 
            ปริญญาตรี 333 28.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 110 9.4 
                                 รวม 1,167 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 152 13.0 
 ลูกจา้งเอกชน     282 24.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 481 41.1 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   45 3.9 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 165 14.2 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   24 2.1 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 16 1.4 

รวม 1,167 100.0 
 

 


