ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3
*********************************
คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ซึ่งมีนายประชา เตรัตน์ เป็นประธาน ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการสารวจวัดระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน เป็นประธานทาหน้าที่ดาเนินการ
สารวจวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งเป็นหน่วย
ปฏิบัติ ผลการสารวจความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2558
ผลการสารวจความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม ได้สารวจประชาชนจานวน 23,023 คนทั่วประเทศ





เป็นชาย 10,474 คน
ร้อยละ 45.49
เป็นหญิง 11,861คน
ร้อยละ 51.51
เป็นเพศทางเลือก 363 คน
ร้อยละ 1.58
และที่ไม่ตอบ 325 คน
ร้อยละ 1.41
ตารางที่ 1
ตามกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 23,023 คน จาแนกเป็นรายภาคจะได้กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ได้ไป
สัมภาษณ์มา ดังนี้
ภาค
เหนือ
ใต้
กลาง
ตะวันออก
กทม.
รวม
เพศ
เฉียงเหนือ
(คน)
ชาย
2,011
1,902
3,518
2,464
579
10,474
หญิง
2,528
2,443
3,595
2,791
504
11ล861
เพศทางเลือก
101
88
98
73
3
363
ไม่ตอบ
70
46
127
52
30
325
รวม
4,710
4,479
7,340
5,380
1,116
23,023
สรุปสาระสาคัญใน 7 ประเด็นคาถาม ได้ผลดังนี้
1. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปของสภาปฏิรูป
ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารดังกล่าวจากสื่อหลายช่องทางดังนี้
- อันดับหนึ่ง ทางโทรทัศน์
ร้อยละ 31.94
- อันดับสอง ทางโซเชียล มีเดีย
ร้อยละ 18.05
- อันดับสาม ทางวิทยุ
ร้อยละ 16.18
- อันดับสี่ ทางเว็ปไซต์
ร้อยละ 15.16
- อันดับห้า หนังสือพิมพ์
ร้อยละ 15.96
- อื่น
ร้อยละ 2.71

~2~
แผนภาพที่ 1
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปของสภาปฏิรูป

เมื่อสอบถามประชาชนตามกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 23,023 คน ถึง ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปของสภาปฏิรูป จาแนกเป็นรายภาค ได้ดังนี้
ภาคเหนือ
 อันดับหนึ่ง ทางโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.20
 อันดับสอง ทางวิทยุ
คิดเป็นร้อยละ 17.81
 อันดับสาม ทาง social media คิดเป็นร้อยละ 16.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 อันดับหนึ่ง ทางโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.06
 อันดับสอง ทางสื่อออนไลน์
คิดเป็นร้อยละ 17.58
 อันดับสาม ทางหนังสือพิมพ์
คิดเป็นร้อยละ 16.47
ภาคกลาง
 อันดับหนึ่ง ทางโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.15
 อันดับสอง ทางหนังสือพิมพ์
คิดเป็นร้อยละ 18.92
 อันดับสาม ทาง social media คิดเป็นร้อยละ 17.28
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ภาคใต้
 อันดับหนึ่ง ทางโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.36
 อันดับสอง ทาง social media คิดเป็นร้อยละ 22.95
 อันดับสาม ทางวิทยุ
คิดเป็นร้อยละ 17.55
กรุงเทพและปริมณฑล
 อันดับหนึ่ง ทางโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.19
 อันดับสอง ทาง social media คิดเป็นร้อยละ 19.39
 อันดับสาม ทางวิทยุ
คิดเป็นร้อยละ 19.34
2.ความพึงพอใจต่อการทางานของคณะบุคคลต่างๆ
จากการสอบถาม สัมภาษณ์ประชาชนทั่วประเทศ 23,023 คน สารวจความเห็น ความพึงพอใจการ
ทางานของคณะบุคคลต่างๆ ผลคือ
ประชาชนมีความพึงพอใจการทางานของคณะบุคคลต่างๆด้วยค่าร้อยละดังต่อไปนี้
- คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
ร้อยละ 67.11
- คณะรัฐมนตรี (ครม)
ร้อยละ 56.24
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)
ร้อยละ 51.87
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)
ร้อยละ 52.83
แผนภาพที่ 2
ความพึงพอใจต่อการทางานของคณะบุคคลต่างๆ
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จากการสอบถาม สัมภาษณ์ประชาชนทั่วประเทศ 23,023 คน สารวจความเห็นความพึงพอใจการ
ทางานของคณะบุคคลต่างๆ จาแนกรายภาคผลคือ
ตารางที่ 2
เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ แสดงรายภาค
คณะบุคคล

เหนือ

ใต้

กลาง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
คณะรัฐมนตรี (ครม)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)

65.03
53.67
48.79
48.68

69.14
55.55
52.31
55.41

67.72
57.11
52.85
52.85

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
65.32
57.10
53.74
54.76

กทม.
72.40
59.95
47.58
50.54

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแสดงประชามติของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่กาลังร่าง
ในกรณีที่มีการลงประชามติ
จากการสั มภาษณ์ก ลุ่ ม ตัว อย่ างประชาชนทั่ ว ประเทศ 23,023 คน ในกรณีที่ มีก ารลงประชามติ
ประชาชนจะแสดงประชามติต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่กาลังร่างโดยเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับที่กาลังร่างขณะนี้
หรือไม่ อย่างไร ผลการสารวจความเห็นทั่วประเทศ พบว่า
- เห็นชอบ
- ไม่แน่ใจ
- ไม่มีความเห็น

ร้อยละ 43.41
ร้อยละ 22.43
ร้อยละ 18.15

จากการสั มภาษณ์ก ลุ่ ม ตัว อย่ างประชาชนทั่ ว ประเทศ 23,023 คน ในกรณีที่ มีก ารลงประชามติ
ประชาชนจะแสดงประชามติต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่กาลังร่างโดยเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับที่กาลังร่างขณะนี้ ผล
การสารวจความเห็น จาแนกรายภาคได้ ดังนี้
ตารางที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแสดงประชามติของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่กาลังร่างในกรณีที่มีการลงประชามติ แสดงรายภาค
ความคิดเห็น

เหนือ

ใต้

กลาง
43.95

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
44.81

เห็นชอบการแสดงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับที่
กาลังร่าง
ไม่เห็นชอบการแสดงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่กาลังร่าง
ไม่แน่ใจการแสดงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับที่
กาลังร่าง
ไม่มีความเห็นในการแสดงประชามติรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่กาลังร่าง

41.57

45.30

13.69

กทม.
37.46

12.66

11.02

17.49

14.16

22.27

19.60

24.29

22.03

23.03

19.75

19.58

17.78

14.68

23.57
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 23,023 คน เกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี
ผลการสารวจแสดงได้ ดังนี้
ตารางที่ 4
ที่มาของนายกรัฐมนตรี
ควรมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ควรมาจากสมาชิกวุฒิสภา
ควรมาจากบุคคลภายนอกที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จานวน 2 ใน 3 เห็นชอบ

ร้อยละ
ร้อยละ 62.13
ร้อยละ 50.21
ร้อยละ 45.98

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 23,023 คน เกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มา
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลการสารวจรายภาคแสดงได้ ดังนี้
ตารางที่ 5
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แสดงรายภาค
ความคิดเห็น

เหนือ

ใต้

กลาง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่มีความเห็น

63.86
11.53
14.88
9.72

58.94
19.74
14.20
7.12

60.03
19.78
13.61
6.58

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
65.50
16.49
11.19
6.82

กทม.
65.14
12.72
12.19
9.95

5. ความคาดหวังว่าการปฏิรูปประเทศครั้งนี้จะส่งผลในด้านต่างๆ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 23,023 คน ว่าประชาชนมีความคาดหวังว่าการ
ปฏิรูปประเทศครั้งนี้จะส่งผลปฏิรูปในด้านต่างๆ อย่างไร ผลเป็นดังนี้
ความคาดหวัง
ด้านการเมือง
ด้านการทุจริตคอรัปชั่น
ด้านความเหลื่อมล้าทางสังคม
ด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านคุณภาพของคน

ตารางที่ 6
คาดว่าจะส่งผล
ให้ดีขึ้น
ร้อยละ 60.83
ร้อยละ 49.52
ร้อยละ 46.35
ร้อยละ 47.98
ร้อยละ 53.38
ร้อยละ 48.18

คาดว่าเหมือนเดิม

อื่น ๆ

ร้อยละ 26.70
ร้อยละ 35.62
ร้อยละ 37.55
ร้อยละ 33.87
ร้อยละ 31.21
ร้อยละ 34.05

ร้อยละ 12.47
ร้อยละ 14.86
ร้อยละ 16.10
ร้อยละ 18.15
ร้อยละ 15.41
ร้อยละ 17.77
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6. ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อถามประชาชนว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเลือกตั้งคือ ช่วงเวลาใด ผลการสารวจความ
คิดเห็นแสดงได้ดังนี้
-

อันดับหนึ่ง
อันดับสอง
อันดับสาม
อันดับสี่

ควรปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง
ไม่มีความเห็น
ปฏิรูปประเทศควบคู่ไปกับการเลือกตั้ง
จัดการเลือกตั้งทันทีหลังจาก
รัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติ

ร้อยละ 47.31
ร้อยละ 21.43
ร้อยละ 16.45
ร้อยละ 14.00

7. ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อถามประชาชนว่าสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้งจะเป็นเช่นใด
ผลการสารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 23,023 คน ผลการสารวจความคิดเห็น แสดงดังนี้
ตารางที่ 7
ความคาดหวัง
สถานการณ์ด้านการเมือง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ความปรองดองของคนในชาติ
ของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง

คาดว่าจะส่งผล
ให้ดีขึ้น
ร้อยละ 44.98
ร้อยละ 44.88
ร้อยละ 41.74

คาดว่าเหมือนเดิม

อื่น ๆ

ร้อยละ 29.12
ร้อยละ 28.98
ร้อยละ 30.81

ร้อยละ 25.9
ร้อยละ 26.14
ร้อยละ 27.45
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