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รวม  4  หนา 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  รัฐธรรมนูญฉบับใหมในความเห็นของประชาชน 
 

 เน่ืองในโอกาสที่วันที่ 10 ธนัวาคมของทกุปเปนวันรฐัธรรมนูญ ประกอบกับประเทศไทยกําลังอยูในระหวาง
ดําเนินการเกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแทนฉบับป 2540 ที่ถูกยกเลิกไปหลังเหตุการณยึดอํานาจ 19 กันยายน 
2549 ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงไดดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง  
“รัฐธรรมนูญฉบับใหมในความเห็นของประชาชน”    โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 1-5 ธนัวาคมที่ผานมา จากประชาชน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองใหญในทุกภาคของประเทศ ไดแก เชียงใหม ขอนแกน 
สงขลา และชลบุรี จํานวน 1,390 คน สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. เมื่อถามวาทราบหรือไมวาขณะนี้ประเทศไทยกําลงัมีการดําเนินการเกี่ยวกับการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมแทนฉบับป 2540 ที่ถูกยกเลกิอันเน่ืองมาจากเหตุการณยึดอํานาจ 19 กันยายน 2549 

- รอยละ  81.5 ระบุวาทราบ 
- รอยละ  18.5 ระบุวาไมทราบ 

   
เมื่อใหกลุมที่ระบุวาทราบใหคะแนนความพึงพอใจตอกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่กําลัง

ดําเนินอยู โดยมีคะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏวา 
- ความรวดเรว็ในการดําเนนิการเกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม........ไดคะแนน 4.15 
- การเผยแพรใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 
  เกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม..................................................... ไดคะแนน 4.32 
- ความชัดเจนโปรงใสของกระบวนการสรรหาสมัชชาแหงชาติที่เปน 
  ตนทางของสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ฉบับใหม.............................................................................................. ไดคะแนน 4.41 
 

2. ความเชื่อมั่นวาประเทศไทยจะไดรัฐธรรมนูญฉบบัใหมที่เปนของประชาชน โดยประชาชน  
เพื่อประชาชน 
  - รอยละ  47.9 เชื่อม่ัน (โดยเชื่อมั่นมากรอยละ 6.6 และคอนขางเชื่อมั่นรอยละ 41.3) 
  - รอยละ  52.1 ไมเชื่อมั่น (โดยไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 7.3 และไมคอยเชื่อมั่นรอยละ 44.8) 
 



 2

 
3. หากรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะกําหนดใหนายกรัฐมนตรีไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง 

- รอยละ 21.3 เห็นดวย 
- รอยละ 59.8 ไมเห็นดวย 
- รอยละ 18.9 ไมแสดงความเห็น 
 

 4.         สําหรับแนวทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
  - รอยละ  26.9 เห็นวาควรมีการรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมทั้งหมด 
  - รอยละ  39.6 เห็นวาควรนาํรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 มาปรับแกบางจุด 
 โดยจุดที่เห็นวาควรปรับแกมากที่สุดคือ ตองเปดชองใหสามารถตรวจสอบการทํางานของ

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไดมากขึ้น ไมใหฝายการเมืองมาครอบงําองคกรอิสระไดเหมือนที่ผานมา 
และการลงโทษเอาผิดกับนักการเมืองที่ทุจริตคอรรัปชัน  

- รอยละ  33.5 ไมแสดงความเห็น 
 

5.     ความเชื่อมั่นวาการมีรัฐธรรมนูญฉบบัใหมจะทําใหประเทศไทยปฏิรูปการเมืองไดสําเร็จ 
- รอยละ  32.5 เชื่อวาการมีรัฐธรรมนูญฉบบัใหมจะทําใหประเทศไทยปฏิรูปการเมืองไดสําเร็จ 
- รอยละ  12.5  ไมเชื่อวาการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะทําใหประเทศไทยปฏิรูปการเมืองไดสําเร็จ 

เพราะ นักการเมืองยังเปนคนหนาเดิมๆ/ ขึ้นอยูกับตัวบุคคลมากกวารัฐธรรมนูญ/  
และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ เปนตน 

- รอยละ  55.0 ไมแนใจ 
 

6.      สําหรับปจจัยสําคัญทีจ่ะทําใหประเทศไทยปฏิรูปการเมืองไดเปนผลสําเร็จ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
- รอยละ  66.6  เห็นวาข้ึนอยูกับความรูความเขาใจของประชาชนเปนสําคัญ 
- รอยละ  54.5  เห็นวาขึ้นอยูกับนักการเมือง/ผูมีอํานาจที่จะนํารัฐธรรมนูญมาใชเปนสําคัญ 
- รอยละ  46.8  เห็นวาขึ้นอยูกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเปนสําคัญ 
- รอยละ   5.7    เห็นวาขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน อาทิ จิตสํานึกของคนในชาติ และระดับการศึกษาของ

ประชาชน เปนตน 
 

7. ในสวนความคดิเห็นตอการนัดชุมนุมตอตานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) และ
รัฐบาลชุดปจจุบันในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ที่ทองสนามหลวง  
  - รอยละ  78.6 ไมเห็นดวยกบัการนัดชุมนุมดังกลาว 
  - รอยละ  21.4 เห็นดวย 

 
 

------------------------------------- 
 
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ 
ในประเด็นตอไปนี้ 

1. การรับรูตอเรื่องราวการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
2. ความพึงพอใจตอกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่กําลังดําเนินอยู 
3. ความเชื่อมั่นวาประเทศไทยจะไดรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่เปนของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
4. ความคิดเห็นตอการที่หากรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะกําหนดใหนายกรัฐมนตรีไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง 
5. ความคิดเห็นตอการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมวาควรรางใหมทั้งหมดหรือควรนํารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มาปรับแกไข และ

ควรปรับแกในจุดใด 
6. ความเชื่อมั่นวาการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะทําใหประเทศไทยปฏิรูปการเมืองไดสําเร็จ 
7. ปจจัยสําคัญที่จะทําใหประเทศไทยปฏิรูปการเมืองไดเปนผลสําเร็จ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีเลือกจังหวัดที่เปนหัวเมืองใหญในแตละภาคของประเทศ ไดแก กรงุเทพฯ เชียงใหม ขอนแกน ชลบรุ ี

และสงขลา จากนั้นจึงสุมเขตการปกครอง/อาํเภอ และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,390 คน  
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       1-5 ธันวาคม 2549 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          7 ธันวาคม 2549 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 655 47.1 
            หญิง 735 52.9 
อายุ   
            18-25 ป 480 34.5 
            26-35 ป 467 33.6 
            36-45 ป 322 23.2 
            46 ปขึ้นไป 121 8.7 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 546 39.3 
           ปรญิญาตรี 729 52.4 
           สูงกวาปริญญาตรี 115 8.3 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 213 15.3 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 236 17.0 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 490 35.3 
           รับจางทั่วไป 140 10.0 
           นิสิต/นักศึกษา 269 19.4 
           อืน่ๆ อาทิ เกษตรกร พอบาน แมบาน  
                  เกษียณอายุ  

42 3.0 

   
 
 


