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  ผลสํารวจเรื่อง  “ประชาชนเห็นอยางไรกับทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (กรุงเทพโพลล) รวมปฏิรูปประเทศไทย ไดสํารวจความคิดเหน็ประชาชน เร่ือง 
“ประชาชนเห็นอยางไรกับทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ
จํานวน 1,115 คน พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 62.1 เห็นวาทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในปจจุบันดีขึ้น
และไปถูกทางแลว ขณะท่ีรอยละ 34.5 เหน็วาเหมือนเดิมยังไมมีอะไรเปล่ียนแปลง 

 

สวนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหประเทศไทยยังไมสามารถปฏิรูปทางการเมืองไดคือ กลุมผูไดรับผลประโยชนหรือกลุม
อํานาจทางการเมือง (รอยละ 68.1) รองลงมาคือ กลุมนักการเมืองไทยในปจจุบัน (รอยละ 52.6) การเปล่ียนรัฐธรรมนูญ
บอยคร้ัง (รอยละ 39.3) และความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน (รอยละ 34.9) 

 

สําหรับความเชื่อม่ันตอคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองท่ีมี นายสมบตัิ  ธํารงธัญญวงศ เปนประธาน จะปฏิรูปดาน
การเมืองใหประสบผลสําเร็จได สวนใหญรอยละ 43.3 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากท่ีสุด ขณะที่รอยละ 37.4 เช่ือม่ันคอนขาง
นอยถึงนอยท่ีสุด และรอยละ 19.3 ไมแนใจ 
 

เม่ือถามความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “หากมีการเลือกตั้ง ทานอยากใหมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแบบใด” สวนใหญ
รอยละ 34.2 อยากเลือกจากรายชื่อผูสมัครโดยตรง รองลงมารอยละ 21.7 อยากเลือกโดยออมแบบให ส.ส. ส.ว. และ สภา
ประชาชนตามกลุมอาชีพตางๆ เปนผูเลือกนายกฯ  และรอยละ 16.9 อยากเลือกโดยตรงจากพรรคการเมือง โดยพรรคท่ีได
คะแนนมากท่ีสุด หัวหนาพรรคจะเปนนายกฯ 
 

สุดทายเม่ือถามวา “อยากใหรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา มีระยะเวลาการทํางานเปนอยางไร” สวนใหญรอยละ 
64.0 อยากใหทํางานจนกวาประเทศจะเรียบรอยในทุกๆ ดาน โดยอาจจะมากกวา 1 ป (ลดลงจากผลสํารวจคร้ังกอนรอยละ 2.4) 
ขณะท่ีรอยละ 36.0 อยากใหทํางานแลวเสร็จภายใน 1 ป และจัดใหมีการเลือกต้ัง 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นขอคําถาม ดังตอไปนี ้
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ การเมือง/ สังคม 
เรื่อง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ   (รวม 5 หนา)

ประชาชนสวนใหญ 64% ยงัหนุนรัฐบาลพล.อ.ประยทุธ ทํางานมากกวา 1 ป  
62.1%เห็นวาทิศทางการปฏรูิปการเมืองดขีึ้นไปถูกทางแลว พรอมเชื่อม่ันตอคณะปฏรูิปการเมือง 

บอกอยากเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงจากรายชือ่ผูสมัครมากท่ีสุด 
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1. ความเห็นตอทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน 
 

เห็นวาดีขึ้นและไปถูกทางแลว รอยละ 62.1 
เห็นวาเหมือนเดิมยังไมมีอะไรเปล่ียนแปลง รอยละ 34.5 
ไมแนใจ รอยละ 3.4 

 
2. อุปสรรคท่ีทําใหประเทศไทยยังไมสามารถปฏิรูปทางการเมืองได 
   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     

กลุมผูไดรับผลประโยชนหรือกลุมอํานาจทางการเมือง รอยละ 68.1 
กลุมนักการเมืองไทยในปจจุบัน     รอยละ 52.6 
การเปล่ียนรัฐธรรมนูญบอยคร้ัง     รอยละ 39.3 
ความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน รอยละ 34.9 
วิธีหรือระบบการเลือกต้ัง รอยละ 21.4 

 

3. ความเชื่อม่ันตอคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองท่ีมี นายสมบตัิ  ธํารงธัญญวงศ เปนประธาน จะปฏิรูปดานการเมืองให
ประสบผลสําเร็จได 
 

เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนเชื่อม่ันคอนขางมากรอยละ 36.0 และเชื่อม่ันมากท่ีสุดรอยละ 7.3) 

รอยละ 43.3 

 

เช่ือม่ันคอนขางนอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนเช่ือม่ันคอนขางนอยรอยละ 28.0 และเช่ือม่ันนอยท่ีสุดรอยละ 9.4) 
 

 

รอยละ 
 

37.4 

ไมแนใจ รอยละ 19.3 
 
4. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “หากมีการเลือกตั้ง ทานอยากใหมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแบบใด” 
   

เลือกจากรายชื่อผูสมัครโดยตรง รอยละ 34.2 
เลือกโดยออมแบบให ส.ส. ส.ว. และ สภาประชาชนตามกลุมอาชีพตางๆ เปนผูเลือกนายกฯ    รอยละ 21.7 
เลือกโดยตรงจากพรรคการเมือง โดยพรรคท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด หัวหนาพรรคจะเปนนายกฯ รอยละ 16.9 
เลือกโดยออมแบบให ส.ส. และ สภาประชาชนตามกลุมอาชีพตางๆ เปนผูเลือกนายกฯ รอยละ 10.5 
เลือกโดยออมแบบเดิมโดยให ส.ส. เปนผูเลือกนายกฯ รอยละ 10.2 
เลือกโดยออมแบบให ส.ส. และ ส.ว. เปนผูเลือกนายกฯ รอยละ 2.4 
ไมแนใจ รอยละ 4.1 
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5. ความเหน็ตอขอคําถามท่ีวา “อยากใหรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา มีระยะเวลาการทํางานเปนอยางไร” 
 

 สํารวจเม่ือ 
ก.ย. 57 

(รอยละ) 

สํารวจเม่ือ 
พ.ย. 57 
(รอยละ) 

อยากใหทํางานจนกวาประเทศจะเรียบรอยในทุกๆ ดาน โดยอาจจะมากกวา 1 ป 66.4 64.0 
อยากใหทํางานแลวเสร็จภายใน 1 ป และจัดใหมีการเลือกต้ัง 33.6 36.0 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 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 



 

 4

รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ 
- เพื่อสะทอนทิศทางการปฏิรูปทางการเมืองประเทศไทยในปจจุบันเปนอยางไร  
- เพื่อตองการทราบอุปสรรคท่ีทําใหประเทศไทยยังไมสามารถปฏิรูปทางการเมืองได 
- เพื่อสะทอนรูปแบบการเลือกต้ังท่ีประชาชนตองการ 
- เพื่อสะทอนความเช่ือม่ันตอ กมธ. การปฏิรูปการเมืองวาจะปฏิรูปการเมืองใหประสบผลสําเร็จได 

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป โดยการสุมสัมภาษณ
ทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการ
ถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  12 - 13 พฤศจิกายน 2557 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  15 พฤศจิกายน 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 

เพศ   
            ชาย 584 52.4 
            หญิง 531 47.6 

รวม 1,115 100.0 

อายุ   
            18 ป - 30 ป 181 16.2 
            31 ป – 40 ป 284 25.5 
            41 ป – 50 ป 322 28.9 
            51 ป - 60 ป 219 19.6 
 61 ป ข้ึนไป 109 9.8 

รวม 1,115 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 718 64.4 
            ปริญญาตรี 319 28.6 
            สูงกวาปริญญาตรี 78 7.0 
                                 รวม 1,115 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 156 14.0 
 ลูกจางเอกชน     246 22.1 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร    456 40.8 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   80 7.2 
 ทํางานใหครอบครัว   1 0.1 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 135 12.1 
 นักเรียน/ นักศึกษา   31 2.8 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 10 0.9 

รวม 1,115 100 
                         


