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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “ปรองดองสู่เลือกตัง้หรอืเลือกตัง้สู่ปรองดอง” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ปรองดองสู่

เลือกตัง้หรือเลือกตัง้สู่ปรองดอง”โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,100 คน พบวา่  
 

จากที ่พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา กล่าวตอนหน่ึงในรายการ "ศาสตรพ์ระราชาสู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื" เมื่อ
วนัที่ 15 กนัยายน 2560 ว่า “....ทัง้น้ีเมื่อทุกอย่างลงตวักระบวนการด้านกฎหมายมคีวามพร้อมทุกฝ่ายใหค้วาม
ร่วมมอื มคีวามปรองดองเรากจ็ะมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปในปีหน้า” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 มีความเหน็ว่า
เป็นการให้ประชาชนตระหนักถึงการร่วมมือกนัสร้างความปรองดองอย่างแท้จริงรองลงมารอ้ยละ 16.3 เหน็
วา่เป็นการพดูเฉยๆ ไมไ่ดแ้ฝงนยัใดๆ และรอ้ยละ 15.6 เหน็วา่เป็นการบอกกลายๆวา่ปีหน้าอาจไมม่กีารเลอืกตัง้ 

 

ทัง้น้ีเม่ือถามว่าความปรองดองคืออะไรในความเหน็ของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4 ระบุ
ว่า คือการจดัการกบัความขดัแย้ง/ประชาชนรกัใคร่กลมเกลียวไม่แบ่งฝ่ายแบ่งสี รองลงมารอ้ยละ 48.2 คอื
การเคารพในกฎกตกิาทางการเมอืง/ไม่ใชค้วามรุนแรง/สรา้งสถานการณ์ และรอ้ยละ 41.6 คอืการใหอ้ภยักนัในสิง่ที่
เคยเกดิความขดัแยง้  

 

สาํหรบัความเหมาะสมในการจดัให้มีการเลือกตัง้ตามความคิดเหน็ของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่
ร้อยละ 54.2 ระบุว่าต้องการให้ปรองดองสาํเรจ็ก่อนแล้วค่อยเลือกตัง้ ขณะที่ร้อยละ 17.3 ระบุว่าต้องการ
เลอืกตัง้ก่อนแลว้คอ่ยปรองดองทีเ่หลอืรอ้ยละ 28.5 ระบุวา่แบบใดกไ็ดข้อใหไ้ดเ้ลอืกตัง้ 

 

 ด้านความกงัวลว่าจะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหากไม่มีการจดัการเลือกตัง้ตาม     
โรดแมปพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.6 ระบุว่าไม่กงัวล ขณะทีร่อ้ยละ 41.6 ระบุว่ากงัวล ทีเ่หลอืรอ้ยละ 11.8 ระบุ
วา่ไมแ่น่ใจ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/การเมือง / สงัคม  
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 5หน้า) 

จากคาํกล่าวของ พล.อ.ประยทุธจ์นัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีท่ีว่า“....ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือมีความ
ปรองดองเราก็จะมีการเลือกตัง้ทัว่ไปในปีหน้า” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 คิดว่าต้องการส่ือให้
ประชาชนตระหนักถึงการร่วมมือกนัสร้างความปรองดองอย่างแท้จริง 

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.2 ระบุว่าต้องการให้ปรองดองสําเรจ็ก่อนแล้วค่อยเลือกตัง้    
ทัง้น้ีร้อยละ 60.0 ระบวุ่าหากเล่ือนการเลือกตัง้ออกไปจากโรดแมปจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของประเทศ 

เม่ือถามต่อว่า “หากมีความขดัแย้งทางการเมืองเกิดขึน้อีก ภายหลงัการเลือกตัง้และจดัตัง้รฐับาล
เสรจ็ส้ินประชาชนมีความเหน็อย่างไร” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 40.5 มีความเหน็ว่าควรยบุสภาแล้วเลือกตัง้
ใหม่ตามกระบวนการ 
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 ทัง้น้ีหากการจดัการเลือกตัง้เล่ือนออกไปไม่เป็นไปตามโรดแมป ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 มี
ความเห็นว่าจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของประเทศไทยค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด ขณะที่ร้อยละ 40.0 มี
ความเหน็วา่สง่ผลคอ่นขา้งน้อยถงึไมส่ง่ผลเลย 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่า “หากมีความขดัแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นอีก ภายหลงัการเลือกตัง้และจดัตัง้
รฐับาลเสรจ็ส้ินประชาชนมีความเห็นอย่างไร” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 40.5 มีความเห็นว่าควรยุบสภา
เลือกตัง้ใหม่ตามกระบวนการ รองลงมารอ้ยละ 28.5 เหน็ว่าควรตอ้งจดัการปรองดองกนัอกีรอบโดยหาคนกลาง
เขา้มาชว่ยและรอ้ยละ 26.5 เหน็วา่คงตอ้งยอมใหท้หารเขา้มาจดัการอกีครัง้  
  

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ข้อคาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. จากคาํพดูของนายกฯท่ีว่า“....ทัง้น้ีเม่ือทุกอย่างลงตวักระบวนการด้านกฎหมายมีความพร้อมทกุฝ่ายให้ความ
ร่วมมือมีความปรองดองเรากจ็ะมีการเลือกตัง้ทัว่ไปในปีหน้า”ประชาชนคิดว่าต้องการส่ือถึงอะไร 

 

ให้ประชาชนตระหนักถึงการร่วมมือกนัสร้างความปรองดองอย่างแท้จริง ร้อยละ 57.3 

พดูเฉยๆไมไ่ดแ้ฝงนยัใดๆ  รอ้ยละ 16.3 

เป็นการบอกกลายๆวา่ปีหน้าอาจไมม่กีารเลอืกตัง้  รอ้ยละ 15.6 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  10.8 
 
 

2.ความปรองดองคืออะไรในความเหน็ของประชาชน 
 

การจดัการกบัความขดัแยง้/ประชาชนรกัใครก่ลมเกลยีวไมแ่บ่งฝา่ยแบ่งส ี ร้อยละ 58.4 
เคารพในกฎกตกิาทางการเมอืง/ไมใ่ชค้วามรนุแรง/สรา้งสถานการณ์ รอ้ยละ 48.2 
การใหอ้ภยักนัในสิง่ทีเ่คยเกดิความขดัแยง้ รอ้ยละ 41.6 
ประชาชนมสีทิธเิขา้ถงึความจรงิทีจ่ะนําไปสูค่วามเขา้ใจ รอ้ยละ 41.4 
เยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากความขดัแยง้ รอ้ยละ 22.9 

 
3. ความเหมาะสมในการจดัให้มีการเลือกตัง้ตามความคิดเหน็ของประชาชน 

 

ปรองดองสาํเรจ็ก่อนแล้วค่อยเลือกตัง้ ร้อยละ 54.2 
เลอืกตัง้ก่อนแลว้คอ่ยปรองดอง รอ้ยละ 17.3 
แบบใดกไ็ดข้อใหไ้ดเ้ลอืกตัง้ รอ้ยละ  28.5 
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4.เม่ือถามว่า “กงัวลหรือไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหากไม่มีการจดัการเลือกตัง้ 
   ตามโรดแมป” 
 

ไมก่งัวล รอ้ยละ 46.6 
กงัวล รอ้ยละ 41.6 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  11.8 

 
5. หากการจดัการเลือกตัง้เล่ือนออกไปไม่เป็นไปตามโรดแมปจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของประเทศไทยหรือไม่ 
 

ส่งผลค่อนข้างมากถึงมากท่ีสดุ ร้อยละ  60.0 
 (โดยแบง่เป็นส่งผลค่อนข้างมาก ร้อยละ 40.2  และส่งผลมากท่ีสดุ ร้อยละ 19.8 ) 
 

สง่ผลคอ่นขา้งน้อยถงึไมส่ง่ผลเลย รอ้ยละ  40.0 
 (โดยแบ่งเป็นสง่ผลคอ่นขา้งน้อย รอ้ยละ 23.1  และไมส่ง่ผลเลย รอ้ยละ 16.9 ) 

 
6. หากมีความขดัแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นอีกภายหลงัการเลือกตัง้และจดัตัง้รฐับาลเสร็จส้ินประชาชนมี

ความเหน็อย่างไร 
 

ยบุสภาเลือกตัง้ใหม่ตามกระบวนการ ร้อยละ 40.5 
จดัการปรองดองกนัอกีรอบโดยหาคนกลางมาชว่ย รอ้ยละ 28.5 
ยอมใหท้หารเขา้มาจดัการอกีครัง้ รอ้ยละ 26.5 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  4.5 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกีย่วกบัความปรองดองและจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ในแงมุ่มต่างๆ 

อาทเิช่น ความปรองดองในความเขา้ใจของประชาชน ความเหมาะสมในการจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ ตลอดจนความ
กงัวลและผลกระทบหากการเลอืกตัง้ไม่เป็นไปตามโรดแมป เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนให้
สงัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบงา่ย (Simple Random 
Sampling)แล้วใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  19-21 กนัยายน 2560 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ  :23 กนัยายน 2560 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 542 49.3 

            หญงิ 558 50.7 

รวม 1,100 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 143 13.0 

            31 ปี - 40 ปี 244 22.2 

            41 ปี - 50 ปี 285 25.9 

            51 ปี - 60 ปี 265 24.1 

 61 ปี ขึน้ไป 163 14.8 

รวม 1,100 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 671 61.0 

            ปรญิญาตร ี 361 32.8 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 68 6.2 

                                 รวม 1,100 100.0 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล 142 12.9 

 ลกูจา้งเอกชน     264 24.0 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 430 39.1 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   55 5.0 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 3 0.3 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 154 14.0 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   40 3.6 

 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 12 1.1 

รวม 1,100 100.0 

 
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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