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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความหวงัของประชาชนกบัการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเมืองไทย” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ความหวงัของ

ประชาชนกบัการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเมืองไทย” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,221 คน 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 คดิว่าควรมีการปฏรูิปการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง อย่างจริงจังก่อนการ
เลอืกตั้งปีหน้า ขณะท่ีร้อยละ 22.6 คิดวา่ดีอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงอะไร และร้อยละ 6.1 ไม่แน่ใจ 
 

 ทั้งนีเ้ม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กบัการเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง (โดยทุกพรรคจะตอ้งเหมือนนบัหน่ึงใหม่ เช่น จด
ทะเบียนพรรค สมาชิกพรรค หวัหนา้พรรค เพื่อไม่ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบก่อนการเลือกตั้งในปีหนา้) ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 74.1 เห็นด้วย  เพราะจะได้มีทางเลอืกมากขึน้ เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมือง นักการเมืองใหม่มากขึน้  ขณะท่ีร้อยละ 20.2  
ไม่เห็นดว้ย เพราะจะทาํใหต้อ้งยบุพรรคใหญ่ และใชเ้วลานานในการตั้งพรรคใหม่ เซ็ตพรรคใหม่ ส่วนร้อยละ 5.7 ไม่แน่ใจ    
 

 เม่ือถามต่อว่าเห็นด้วยหรือไม่กบัการจํากดัค่าใช้จ่ายและการจํากดัการใช้ส่ือในการหาเสียงของ ส.ส. ส่วนใหญ่ร้อยละ 
78.5 เห็นด้วย เพราะจะทาํให้นักการเมืองมีการหาเสียงได้เท่าเทยีมกนั ขณะท่ีร้อยละ 17.3 ไม่เห็นดว้ย เพราะจะทาํใหก้ารหา
เสียงไม่คึกคกั ขาดสีสนั  ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 4.2 ไม่แน่ใจ 
 

 สําหรับส่ิงทีป่ระชาชนคาดหวงัจะเห็นการเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ด หลงัจากการปฏิรูประบบการเมืองไทยคอื อยากเห็น
นักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ นโยบายหาเสียงใหม่ๆ เพือ่เป็นทางเลอืกให้ประชาชน (ร้อยละ 62.7) รองลงมาอยาก
ใหก้ารเมืองไทยมีการแข่งขนัอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม ไม่ซ้ือเสียง (ร้อยละ 57.4) และอยากใหน้กัการเมืองลดการแสวงหา
ผลประโยชน์ภายหลงัการเลือกตั้ง (ร้อยละ 48.2) 
 

 นอกจากนีเ้ม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กบัการเซ็ตซีโร่องค์กรอสิระทั้งหมด โดยเร่ิมจาก กกต. เป็นทีแ่รกพบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 67.8 เห็นด้วยเพราะควรเร่ิมต้นใหม่ทั้งหมด ก่อนเลอืกตั้งปีหน้า ขณะท่ีร้อยละ 25.2 ไม่เห็นดว้ยเพราะระบบเดิมดี
อยูแ่ลว้ ท่ีเหลือร้อยละ 7.0 ไม่แน่ใจ 
 

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

ประชาชน 71.3% ช้ีควรปฏรูิปการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง อย่างจริงจังก่อนการเลอืกตั้งปีหน้า 
74.1%อยากให้มีการเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง และ67.8% อยากเห็นการเซ็ตซีโร่องค์กรอสิระ 

62.7% หวงัอยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ๆ เพือ่เป็นทางเลอืกให้ประชาชนในการเลอืกตั้งปีหน้า 
60.3% พร้อมเช่ือม่ัน คสช. ปฏิรูปการเมือง ข้าราชการ องค์กรอสิระ ใหม่ทั้งหมด จะพาประเทศพฒันาดขีึน้แน่นอน 
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 สุดท้ายเม่ือถามถึงความเช่ือม่ันต่อรัฐบาล คสช. ในการปฏิรูประบบการเมือง ข้าราชการ  องค์กรอสิระ ใหม่
ทั้งหมด จะทาํให้ประเทศไทยมีการพฒันาไปในทศิทางทีด่ีขึน้ได้กว่าอดตีทีผ่่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 เช่ือม่ัน
ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 33.1 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ส่วนร้อยละ 6.6 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง ของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร ” 
  

 คดิว่าควรมีการปฏิรูปอย่างจริงจังก่อนการเลอืกตั้งปีหน้า ร้อยละ 71.3 
คิดวา่ดีอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงอะไร ร้อยละ 22.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  6.1 

 
2. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัการเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง (โดยทุกพรรคจะตอ้งเหมือนนบัหน่ึงใหม่ เช่น จดทะเบียนพรรค 
สมาชิกพรรค หวัหนา้พรรค เพื่อไม่ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบก่อนการเลือกตั้งในปีหนา้)” 
 

เห็นด้วย  เพราะจะได้มีทางเลอืกมากขึน้ เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมือง นักการเมืองใหม่มากขึน้   ร้อยละ 74.1 
ไม่เห็นดว้ย เพราะจะทาํใหต้อ้งยบุพรรคใหญ่ และใชเ้วลานานในการตั้งพรรคใหม่ เซ็ตพรรคใหม่     ร้อยละ 20.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.7 

 
3. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัการจํากดัค่าใช้จ่ายและการจํากดัการใช้ส่ือในการหาเสียงของ ส.ส.” 
 

เห็นด้วย เพราะจะทาํให้นักการเมืองมีการหาเสียงได้เท่าเทยีมกนั  ร้อยละ 78.5 
ไม่เห็นดว้ย เพราะจะทาํใหก้ารหาเสียงไม่คึกคกั ขาดสีสนั   ร้อยละ 17.3 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.2 

 
4. ขอ้คาํถาม “ท่านคาดหวงัจะเห็นการเปลีย่นแปลงอะไร หลงัจากการปฏิรูประบบการเมืองไทย” 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

อยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ นโยบายหาเสียงใหม่ๆ เพือ่เป็น
ทางเลอืกให้ประชาชน 

ร้อยละ 62.7 

อยากใหก้ารเมืองไทยมีการแข่งขนัอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม ไม่ซ้ือเสียง  ร้อยละ 57.4 
อยากใหน้กัการเมืองลดการแสวงหาผลประโยชน์ภายหลงัการเลือกตั้ง ร้อยละ 48.2 
อยากใหมี้การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกนัของนกัการเมือง    ร้อยละ 35.6 
อยากใหล้ดบทบาทของการสร้างระบบทุนนิยม  ร้อยละ 29.0 
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5. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัการเซ็ตซีโร่องค์กรอสิระทั้งหมด โดยเร่ิมจาก กกต. เป็นทีแ่รก” 
 

เห็นด้วยเพราะควรเร่ิมต้นใหม่ทั้งหมด ก่อนเลอืกตั้งปีหน้า ร้อยละ 67.8 
ไม่เห็นดว้ยเพราะระบบเดิมดีอยูแ่ลว้ ร้อยละ 25.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  7.0 

 
6. ความเช่ือม่ันต่อรัฐบาล คสช. ในการปฏรูิประบบการเมือง ข้าราชการ  องค์กรอสิระ ใหม่ทั้งหมด จะทาํให้ประเทศไทยมีการ
พฒันาไปในทศิทางทีด่ีขึน้ได้กว่าอดีตทีผ่่านมา 
 

เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 45.2 และมากทีสุ่ดร้อยละ 15.1) 

ร้อยละ 60.3 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 21.3 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 11.8) 

ร้อยละ 33.1 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  6.6 

 
 

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) เพื่อสะทอ้นความเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการปฏิรูปการเมือง การเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง การเซ็ตซีโร่
องคก์รอิสระ 

2) เพื่อสะทอ้นความหวงัของประชาชนหลงัปฏิรูประบบการเมือง 
3) เพื่อสะท้อนความเช่ือมั่นต่อรัฐบาล คสช. ในการปฏิรูประบบการเมือง ข้าราชการ  องค์กรอิสระ            

ใหม่ทั้งหมด จะทาํใหป้ระเทศไทยมีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนไดก้วา่อดีตท่ีผา่นมา  
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  4 – 6 ตุลาคม 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  8 ตุลาคม 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 618 50.6 
            หญิง 603 49.4 

รวม 1,221 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 203 16.6 
            31 ปี - 40 ปี 264 21.6 
            41 ปี - 50 ปี 316 25.9 
            51 ปี - 60 ปี 272 22.3 
 61 ปี ข้ึนไป 166 13.6 

รวม 1,221 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 804 65.9 
            ปริญญาตรี 335 27.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 82 6.7 
                                 รวม 1,221 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 140 11.5 
 ลูกจา้งเอกชน     281 23.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 509 41.7 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   61 5.0 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 167 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   48 3.9 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 15 1.2 

รวม 1,221 100.0 

 


